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Vinaři soutěžili o ceny

Naplněné výstaviště v Lounech

Labe ovládly naděje pro Rio
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SE VYDAŘIL

V RAČICÍCH
SE BOJOVALO
O MEDAILE

SLOVO HEJTMANA

Pojďme být o prázdninách patrioty

Z

a pár dní se uzavře první polovina tohoto roku. Děti si vyzvednou školní
vysvědčení a budou je čekat dva měsíce
vytoužených prázdnin. My dospělí se často
také chystáme v těchto letních měsících na
zaslouženou dovolenou, abychom nabrali
další elán a energii. Tu budeme určitě v následujících měsících potřebovat.
Pravděpodobně již máte naplánováno, kam vyjedete za odpočinkem, relaxací a rekreací. Pokud mohu doporučit, nevynechejte
mezi řadou lákavých destinací také náš Ústecký kraj. Myslím, že
si v našem regionu každý najde to své. Sportovně založeným není
jistě nutné připomínat naše úžasné cyklostezky. Pro pěší turistiku
se nabízejí Krušné hory, České středohoří a Národní park České
Švýcarsko. Poohří je zase rájem pro vodní turistiku.
Kdo miluje kulturní památky, přijde si určitě na své při návštěvě zámků a hradů, kterých je v našem kraji bohatá nabídka.
Krásný Dvůr, Ploskovice, Libochovice, Nový Hrad tvoří jen krátký výčet našich nejhezčích zámků. Nad řekou Labe se tyčí hrad
Střekov, mezi hradními zříceninami je známý Hazmburk, Kamýk
a Hasištejn.
Pro milovníky zvířat jsou v kraji tři zoologické zahrady – v Děčíně, v Ústí nad Labem a v Chomutově. Přátele umění a historie zve
k návštěvě řada galerií a muzeí.
Nemohu nepřipomenout i památná místa spojená se vznikem
české státnosti, jako je hora Říp spojená s pověstí o praotci Čechovi, Stadice s pomníkem Přemysla Oráče a Peruc s památným
dubem.
Období dovolených a prázdniny jsou vhodnou příležitostí,
abychom se ještě lépe seznámili se svým krajem a objevili jeho
krásy i nové zajímavosti. Praktické zeměpisné a vlastivědné
poznatky pak jistě využijí školáci při vyučování. Dobrá znalost
vlastního kraje by měla být samozřejmostí, jinak se můžeme jen
těžko považovat za patrioty, kteří mají zájem život v regionu stále
zlepšovat.
Přeji vám příjemnou dovolenou a krásné prázdniny!
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

str. 6

str. 8

Premiér Sobotka se při návštěvě
kraje věnoval důležitým tématům

P

racovní snídaní s hejtmanem
Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem a krajským radním
Martinem Klikou odstartoval
návštěvu kraje v úterý 7. června
předseda vlády Bohuslav Sobotka. Z Lovosic, kde s hejtmanem
řešili například otázky kolem
kompenzace pro propuštěné
horníky na Mostecku či dostavbu dálnice D8, pokračoval premiér na stavbu dálnice, prohlídku společnosti Unipetrol a do
ústecké Masarykovy nemocnice.
„Shodli jsme se s panem premiérem na tom, že je nutné postarat
se i o horníky, kteří přišli o práci
kvůli neprolomení těžebních limitů z rozhodnutí vlády. Hovořili jsme také i o převodu lesních
pozemků ve vlastnictví státu do
vlastnictví šluknovské lesní školy. Jde o jedinou lesnickou školu
v našem kraji a pozemky studenti
potřebují k výuce,“ uvedl hejtman
Oldřich Bubeníček. Po pracovní snídani s premiérem se k nim
připojil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic, aby společně
probrali aktuální situaci kolem
dostavby dálnice D8 a dalších
významných dopravních staveb
v Ústeckém kraji. Premiér si na
místě prohlédl probíhající práce
na D8 v Řehlovicích.

HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE OLDŘICH BUBENÍČEK vítá v Lovosicích předsedu vlády Bohuslava Sobotku.
Foto: Deník/Karel Pech

Za účasti předsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu ČR
Jana Mládka a představitelů PKN
Orlen a Unipetrolu a dalších
významných hostů byla v Unipetrolu zahájena výstavba nové
polypropylénové jednotky. Má
se jednat o investici ve výši 8,5
miliardy korun, spuštění výroby

je plánováno na polovinu roku
2018. Odpoledne pak proběhla
návštěva premiéra a jeho doprovodu v Masarykově nemocnici,
odštěpného závodu Krajské zdravotní. Po představení Výukového
centra robotické chirurgie besedovali premiér, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a před-

stavitelé kraje a Krajské zdravotní
s přednosty klinik a managementem nemocnic a následně i se zástupci středního zdravotnického
personálu. Tato setkání se věnovala zejména problematice nedostatku lékařů a zdravotnického
personálu v kraji a zvyšování platů
ve zdravotnictví.

Roudnice má novou základnu Zdravotnické záchranné služby

Stát žaluje kvůli sesuvu na D8 provozovatele lomu

V

Ř

pátek 17. června byly slavnostně uvedeny do
provozu nové prostory výjezdové základny
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
(ZZS) v Roudnici nad Labem za účasti hejtmana
Oldřicha Bubeníčka, ředitelů krajských složek integrovaného záchranného sytému (IZS) a dalších významných hostů. Výstavba nové základny se uskutečnila během necelého roku a vyžádala si náklady
téměř 20 milionů korun.
Díky Ústeckému kraji bylo v posledních letech rekonstruováno nebo nově vystavěno osm výjezdových
základen záchranné služby a byly pořízeny desítky
nových moderně vybavených vozidel ZZS. „Vážím
si práce našich zdravotnických záchranářů a všech
příslušníků složek IZS. Záchranka, hasiči i policie
v našem kraji má vysoký kredit, kraj se k tomu snaží
přispívat dotacemi a investicemi. Složky IZS jsou připraveny na zásah v každé mimořádné situaci. Přesto

si přeji, aby těch ostrých zásahů, kdy jde o lidské životy, zdraví a majetek, bylo co nejméně,“ popřál záchranářům Oldřich Bubeníček.

NOVÉ PROSTORY s horou Říp v pozadí.

editelství silnic a dálnic a Správa železniční a dopravní cesty
se rozhodly podat žalobu na majitele lomu Dobkovičky, který je podle
nich zodpovědný za tři roky starý
sesuv půdy na rozestavěnou dálnici
D8 u Litochovic nad Labem.
Stát si nechal zhotovit posudek a nyní požaduje po firmě
finanční kompenzaci. Škoda je
vyčíslena zhruba na jednu miliardu korun. „Na základě studie
podáme žalobu na kamenolom,
který byl určen jako zásadním
viníkem neštěstí,“ uvedl přímo
z místa nehody ministr dopravy
Dan Ťok. Podle něj stále platí,
že poslední chybějící úsek D8 by

měl být uveden do provozu před
koncem letošního roku; a to
konkrétně 10. prosince 2016.
Ústecký kraj slova ministra
Ťoka jen potvrzuje. „Pokud se
prokáže, že kamenolom i nadále

ovlivňuje stavbu D8, zasadíme se
o to, aby již nebyla ohrožena jak
dostavba dálnice, tak okolní prostředí zde v Českém středohoří,“
doplnil radní Ústeckého kraje
pro dopravu Jaroslav Komínek.

PO DÁLNICI by se řidiči měli svézt už v polovině letošního prosince.

Hejtman se poklonil památce obětí vyvražděných Lidic v roce 1942
V
sobotu 11. června se konala pietní vzpomínka k 74.
výročí vyhlazení obce Lidice
u společného hrobu zavražděných lidických mužů. I přes deštivé počasí pietní akt pokládání
věnců sledovalo více než tisíc
lidí.
Památce lidických obětí se poklonil i hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. V letošním

roce na pietní akt přijel rekordní počet delegací, položeno bylo
sto věnců.
„Nestačí jen, abychom na
oběti fašistických zvěrstev
z druhé světové války pouze pietně vzpomínali a vzdávali jim
poctu. Je důležité, abychom
vnímali i současné signály nacionalismu a abychom dokázali před těmito projevy ochránit

HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE na pietním aktu v Lidicích.

naši společnost. Účast mladých lidí na dnešní lidické pietě svědčí o tom, že se mladá
generace na takovém procesu
chce podílet,“ řekl při příležitosti 74. výročí vyhlazení obce
Lidice hejtman Oldřich Bubeníček.
Hlavní projev přednesl prezident České republiky Miloš
Zeman. Ve své řeči upozornil na

současná nebezpečí neonacismu. Součástí pietního aktu byla
i modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera. V Lidicích také zazněl projev předsedy Českého svazu bojovníků za
svobodu (ČSBS) Jaroslava Vodičky. Mimo jiné řekl, že lidická
tragédie pomohla světu otevřít
oči a ukázala děsivou podstatu
nacismu.

Ústecký kraj
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Vesnicí roku v regionu je
Nové Sedlo na Lounsku

C

elkem 251 obcí z celé České
republiky se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Vesnice
roku. Rovných 30 jich pak soutěžilo o barevné stuhy v Ústeckém
kraji. Nakonec vyhrála a vesnicí
roku v regionu se pro letošní rok
stala obec Nové Sedlo na Lounsku. Po právu ji patří zlatá stuha.
Zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí získal Jiřetín
pod Jedlovou na Děčínsku, oranžovou stuhu za spolupráci obce
a zemědělského subjektu přiřkla
odborná porota Nové Vsi v Horách na Mostecku. Modrá stuha
za společenský život putuje do
Kytlice na Děčínsku. Bílou stuhou
za činnost mládeže se pro letošek
mohou pyšnit Vědomice na Lito-

měřicku. „Všem oceněným vesnicím přeji mnoho spokojených
obyvatel a Novému Sedlu přeji
úspěch v celostátním kole,“ poblahopřál vesnicím hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Ve vítězné obci žije přes 500
obyvatel a skládá se ještě z dalších pěti místních částí – Břežany, Číňov, Sedčice, Žabokliky
a Chudeřín. Ve vesnici se například nachází Dům s pečovatelskou službou či věznice.
Celostátní kolo, do kterého
postupují vítězové krajských
kol, proběhne na přelomu měsíce srpna a září. Vítěz a nositel
titulu Vesnice roku 2016 bude
vyhlášen 17. září na Jarmarku
venkova v Luhačovicích.

SLOUP NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE před kostelem v obci Nové Sedlo.

NAVŠTÍVILI NÁS

Moldavský velvyslanec Rusu
poprvé v Ústeckém kraji

červen 2016

MŮJ NÁZOR: DĚTI BY MĚLY VÍC POZNAT KRAJ, VE KTERÉM ŽIJÍ
Blíží se období dovolených a prázdnin. Proto jsme pro červnové vydání krajských novin zvolili toto téma
pro rubriku „Můj názor“ a obracíme se na Vás s následujícími otázkami:
Měli by školáci využít prázdnin také k poznávání svého kraje? Domníváte se, že dnešní děti a mládež mají
dostatečné znalosti o Ústeckém kraji? Co by se dalo zlepšit, aby se z dětí a mládeže stali patrioti se silným
vztahem k regionu?

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Měli by využít prázdniny
k poznávání kraje. Dokonce
musí! Aby věděli, že to u nás
není tak zlé, jak se říká. Už
jako ředitel městské policie
jsem podporoval preventivní
programy, kde děti o prázdninách cestovaly po našem kraji.
Škola jim nikdy nedá to, co poznají na vlastní oči. Některým
dětem to ukáží rodiče, některé
děti to štěstí nemají.

prostor, aby děti častěji cestovaly a mohly v rámci výletů po
kraji propojovat výuku i více
předmětů, které mají s jednotlivými místy souvislost, ať už
z hlediska historie či literatury,
přírodopisu nebo zeměpisu.
Jsem přesvědčená, že se dá jakékoli téma využít k zajímavé
náplni výletu, a že pak bude
pro děti mnohem srozumitelnější a lépe zapamatovatelné
než holé biflování ve školních
lavicích. Ale silný vztah k místu, patriotismus je škola nenaučí. K tomu musí mít dostatečně velké vzory v nás dospělých,
ve svých rodičích, učitelích,
vedoucích kroužků - to je čistě
emoční kvalita, kterou jim musíme předávat my sami.

z možností je podpořit turistiku školních skupin po nejzajímavějších místech našeho
kraje. Velmi dobrým příkladem je dotovaná osobní lodní
doprava z krajského města do
nádherných Litoměřic. Stálo
by za to, připravit v budoucnu
dotační program, který umožní školním skupinám navštěvovat zajímavá místa našeho
kraje, podobný programu
Pažit, který umožňuje dětem
pobyt v přírodě na území našeho kraje. Turistika je jedním
z prostředků, který může u dětí
vzbudit pocit příslušnosti k našemu kraji. Máme u nás plno
krásných míst se zajímavými
příběhy, bylo by škoda ta místa
dětem neukázat a příběhy nevyprávět.

H

istoricky první návštěvu Ústeckého kraje absolvoval velvyslanec Moldavské republiky v ČR Vitalie Rusu. Přijal pozvání od hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Sešli se na hejtmanství
a diskutovali například o možné budoucí spolupráci a navázání
partnerství obou destinací – Ústeckého kraje a hlavního města
Moldavska Kišiněva.

VELVYSLANCI se v Ústeckém kraji líbí.

Letos čtyřicetiletý Vitalie Rusu ovládá čtyři jazyky. Na univerzitě
v Rumunsku získal magisterský titul na Fakultě filozofie a společenských věd. Ve funkci velvyslance je teprve od března letošního
roku. Předtím pracoval jako ředitel galerie umění či ředitel politických analýz ministerstva zahraničních věcí a evropské integrace.
Moldavská republika je východoevropský vnitrozemský stát ležící mezi Ukrajinou a Rumunskem. Žijí zde necelé 4 miliony obyvatel. Jeho hlavním městem je Kišiněv. Úřední jazyk je rumunština. Moldavská republika je nový stát, který vznikl až ve 20. století.
Navazuje ale na historické království Moldávie, které se rozkládalo
na celém území dnešního Moldavska a na části území dnešního
Rumunska a Ukrajiny.

Červencové farmářské trhy

L

éto je tu a s ním také na náměstích měst Ústeckého
kraje farmáři se svými regionálními výrobky. 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
červenec jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středa 13. července od 8 do 16
hodin. Chomutov: Náměstí 1.
máje, soboty 2., 16. a 30. červen-

ce od 8 do 12 hodin. Litoměřice:
Kostelní náměstí, soboty 9. a 23.
července od 8 do 12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 9.
a 23. července od 8 do 12 hodin.
Roudnice nad Labem: Husovo
náměstí, soboty 2.,
16. a 30. července
od 8 do 12 hodin.
Teplice: Olympia-Srbice, pátky 1.,
15. a 29. července
od 10 do 16 hodin,
Náměstí Svobody,
pátky 8. a 22. července od 9 do
16 hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 5., 12., 19.,
26. července od 9 do 16 hodin.
Kostelní náměstí, čtvrtky 7., 14.,
21. a 28. července od 9 do 16 hodin.

Šárka Zimová Dostálová
(PRO! Kraj), krajská zastupitelka
Je pravda, že školáci mají ve
znalostech našeho kraje poměrně velké nedostatky. Uvědomuji si to sama ve své rodině - při tak velkém pracovním
vytížení a rodinných povinnostech, jaké se třemi dětmi mám,
nenacházím čas na pravidelné
výlety a návštěvy zajímavých
míst v kraji, jak to s námi dělávala moje maminka, když
jsem byla malá. Ve velkém si
to tedy my jako rodiče děláme
sami, děti pak náš kraj neznají
a nemají k němu tak srdečný
vztah, jaký jsme si v dětství vytvořili my. Ale také vnímám, že
ani ve školách není dostatečný

Petr Brázda (KSČM), krajský zastupitel
Náš kraj potřebuje patrioty. Patrioty, kteří pomohou
v úsilí vytvářet v tomto koutě
naší vlasti příjemné místo pro
život. K tomu, abychom změnili ne zrovna příznivý obraz
o našem kraji, musíme ještě
hodně udělat. Ano, vytvořili
jsme destinační agentury pro
podporu turistického ruchu,
k lepšímu se mění vzhled měst
a obcí, vznikají nové rekreační
zóny kolem zakládaných jezer,
ovzduší je lepší než v Praze.
Jenže, pořád ještě přetrvává
ten tradiční záporný obraz
strukturálně postiženého území. Předsudky se jen těžko
vyvrací, některým lidem bude
ještě dlouho trvat, než si opraví mínění o našem kraji. Je
tady ale jedna skupina, která
o tom, jestli je náš kraj dobrou adresou zanedlouho rozhodne. Jsou to zdejší rodáci,
kteří se po absolvování školní
docházky budou rozhodovat,
jestli v kraji zůstat nebo hledat
štěstí jinde. Pojďme jim naproti a pokusme se i u nich vzbudit
zdravý patriotismus. Jednou

Martin Strakoš (ČSSD),
krajský zastupitel
Školáci by určitě měli využít dvouměsíčních prázdnin
k poznávání Ústeckého kraje.
Mnoho z nich o našem regionu ví málo nebo neví vůbec
nic. Takové mám poznatky.
Pokud jde o děti ze zámožnějších rodin, ty povětšinou tráví
prázdniny v zahraničí, u moře.
Děti z chudších rodin zůstáva-

jí o prázdninách doma a znají
jen svoji obec či město, možná
něco málo z okolí. Bez ohledu
na „zámožnost“ či „chudost“
rodin platí, že rodiče zpravidla
nevychovávají v dětech hrdost
na Ústecký kraj. Z dětí se tedy
těžko mohou stát patrioti. Pokud by ale děti měly vhodné
podmínky k poznávání kraje,
patrioty by se časem stát mohly. Nevěřím tomu, že kdyby viděly údolí Labe z Větruše či ze
Střekova, nebo se mohly projít
po Pravčické bráně a stezkách
Českého Švýcarska, či zhlédnout kopce Českého středohoří, které označil světový
cestovatel Humboldt, zakladatel berlínské univerzity, za
nejkrásnější oblast zeměkoule,
nebo se pokochat z mosteckého Hněvína pohledem na pás
Krušných hor, či z vrchu Raná
si prohlédnout oblast dolního
Poohří, že by se jejich hruď nenaplnila hrdostí a Ústecký kraj
si neoblíbily, nezačaly si jej vážit. Náš region nabízí přece tolik krás i nerostného bohatství.
Patriotismu by se měly děti
učit od dospělých. Co ale dělat,
když mnohým rodičům tento
pocit chybí a na děti jej tudíž
nepřenášejí? Recept jsem naznačil – vyvážet děti do krajiny. Aby se děti staly patrioty, je
zapotřebí mimo jiné organizovat více dětských táborů – těch
klasických v přírodě, ale i stále
více populárnějších příměstských, v nichž účastníci tráví
volný čas v pracovní době rodičů. Oba typy táborů mají ve
své činnosti zahrnutou poznávací činnost – v klasickém táboře se seznamují s regionem,
v příměstských s okolím obce
či města. V obou případech
existuje naděje, že děti objeví
překrásná místa, která v nich
mohou probudit kladný vztah
k regionu či místu.

ZATÍM POSLEDNÍ STAVBOU zapsanou jako kulturní památka Ústeckého kraje je Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. I sem mohou
děti o prázdninách zavítat se svými rodiči.

Vedení Ústeckého kraje ocenilo členy ČSBS

M

edailí hejtmana Ústeckého kraje bylo oceněno 16
bývalých politických vězňů s bydlištěm v Ústeckém kraji, kteří
byli vězněni nacisty v koncentračních táborech. Všichni jsou
zároveň členy Českého svazu
bojovníků za svobodu.
Pracovnice odboru Kanceláře
hejtmana osobně navštívily každého ze seznamu politických
vězňů a předaly všem pamětní list, medaili a finanční dar
schválený Radou Ústeckého
kraje. U jednoho byl osobně i samotný hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

Oceněnými se stali: Jaroslav
Fried, Karel Profous a František Šíp (všichni Varnsdorf),
Silva Novotná, Vladimír Poskočil (všichni Děčín), Juraj
Chrapovič z Novosedlic, Pravoslav Vykouk, Naděžda Vratislavská, Eva Skočdopolová
(všichni Teplice), Rudolf Wittenberg, Květa Klicmanová
(oba Meziboří), Růžena Haklová, Valtraud Otcovská (obě
Most), Yvonne Sieberová z Litvínova, Jiří Dlouhý, Zdeněk
Slabihoud (oba z Chomutova)
a Veronika Rechová z Klášterce nad Ohří.

HEJTMAN OSOBNĚ předal pamětní list a ocenění Rudolfu Wittenbergovi
z Meziboří.

Ústecký kraj

červen 2016

3

Děčín a Bílina pojedou nově s Dopravou Ústeckého kraje

N

ovinkou od 1. července 2016 bude zapojení
městských
hromadných doprav měst Děčína a Bíliny do Dopravy Ústeckého kraje. Obě města se nacházejí na
páteřních železničních tratích
a jsou také obsluhována autobusovými linkami DÚK (zelené
autobusy).
Přistoupení MHD Bíliny
a Děčína do DÚK znamená tarifní sjednocení, ale především
řadu výhod pro cestující a obyvatele těchto dvou měst. Základem je možnost cestovat na
jednu jízdenku, zakoupenou už
v MHD, takřka po celém kraji,
přestupovat mezi MHD, zelenými autobusy a vlaky. Dalším
benefitem je pak využití nejrůznějších časových kuponů, které

nabízejí cenově zvýhodněné
cestování. Kromě nové možnosti využití jednotné jízdenky
integrace zároveň v maximální
možné míře zachovává v rámci
území města výhody pro různé
skupiny cestujících. Pokud například senior nad 70 let využívá
v MHD bezplatnou přepravu,
zůstane toto v rámci městské
tarifní zóny zachováno a navíc
se výhoda v zóně rozšíří do zelených autobusů či vlaků zapojených do tarifu DÚK.

Jaké jsou výhody připojení
k Tarifu DÚK v Bílině?
- zlepšení dopravní nabídky na
jednu jízdenku v rámci města, tj.
možnost kombinace MHD, linkových autobusů, vlaků (tři zastávky v rámci jedné zóny)

- výrazné rozšíření sortimentu
jízdenek, tj. dosud v MHD jen
jednotlivé nepřestupné jízdné,
nově přestupné, časové vícedenní
- možnost zakoupit jízdenku
mimo město a nastoupit s ní do
městského autobusu.
Jaké jsou výhody připojení
k Tarifu DÚK v Děčíně?
- zlepšení dopravní nabídky na
jednu jízdenku v rámci města, tj.
možnost kombinace MHD, linkových autobusů, vlaků
- možnost zakoupit jízdenku
mimo město a nastoupit s ní do
městského autobusu.
Podrobné informace o smluvních přepravních a tarifních
podmínkách DÚK najdete na
www.dopravauk.cz

Cestující, pozor na změny v jízdních řádech 23 týmů z celé Evropy bude soupeřit

V

době letních školních prázdnin dochází
v rámci jízdních řádů
Dopravy Ústeckého kraje ke
dvěma změnám. První je, vzhledem k pochopitelnému poklesu
poptávky, úbytek spojů, které
slouží především dopravě do
škol v pracovní dny. Zároveň
však stoupá přepravní poptávka
na linkách do turisticky zajíma-

vých lokalit, což upravené letní
jízdní řády reflektují.
O platnosti konkrétních spojů se cestující dozví přímo ze
zápisu jízdního řádu. Tyto spoje
jsou totiž již v záhlaví označeny
dvojmístným inverzním číslem (bílé v černém poli), které
upřesňuje platnost uvedeného
spojení na konkrétní časové období. A proč je dobré si této in-

NOVÝ MAGAZÍN DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE bude k dostání od
konce června v informačních centrech v regionu a u dopravců.

formace všímat? V době prázdnin totiž může spoj jet v jiném
čase nebo v upravené trase než
po zbytek roku. Cestující se tak
vyhne případnému nepříjemnému překvapení při plánované
cestě.
O platnosti spoje se cestující dozví hned z první číslice - 4
znamená, že spoj v době školních prázdnin jede, 5 naopak
značí, že spoj v době prázdnin
nejede.
Kromě některých omezení
je pro pasažéry významné především rozšíření nabídky, a to
zejména pro sportovní nadšence v atraktivních lokalitách. Na
vybraných linkách přepravujících s kapacitním vlekem jízdní
kola se totiž s příchodem letních
prázdnin rozšiřuje tato služba
i na pracovní dny. Tato informace již není zobrazena inverzním číslem, ale v poznámkách
u symbolu jízdního kola.
Rozšířenou nabídku přepravy kol tak cestující uvítají na linkách 433, 434, 436, 493, 506,
521, 523, 583, 588 a 600.

v našem kraji v dopravní výchově

U

ž na konci září bude
hostit Ústecký kraj Evropské finále soutěže
dopravní výchovy. Půjde o 31.
ročník soutěže, kde mají děti
prokázat znalost a orientaci
v silničním provozu. Novinářům detaily celé akce představili
zástupci vedení Ústeckého kraje, Ústředního automotoklubu
a ústecké univerzity, kde se celé
soutěžní klání odehraje.
„Velmi si vážíme toho, že jsme
se stali spoluorganizátory této
akce. Je to i ocenění pro Ústecký
kraj za práce, kterou odvádí v prevenci. Podílíme se na finále i finančně a to jeden a půl milionem
korun,“ uvedl hejtman Ústeckého kraj Oldřich Bubeníček. Právě
práce s mládeží v oblasti dopravní
výchovy přesvědčila Mezinárodní automobilovou federaci - FIA,
aby se letošní finále konalo v Ústeckém kraji. „Žádná částka vynaložená na prevenci v dopravě není
vysoká. Již několik let pořádáme
spoustu akcí jako je Safety Road

nebo Den s kamiony, které mají
dětem, rodičům i široké veřejnosti ukázat, jak je zodpovědnost na
silnicích velmi důležitá. Pořádání
tohoto finále pokládáme za velkou čest,“ dodal krajský radní pro
dopravu Jaroslav Komínek. Finále se uskuteční ve dnech 22. - 25.
9. 2016.
Podle slov prezidenta Ústředního automotoklubu ČR Oldřicha Vaníčka, který je hlavním

organizátorem letošního finále,
nejde jen o to učit děti pravidlům, ale vést i k většímu povědomí o bezpečnosti a vyzkoušet
si některé zásady v praxi. Finále
se odehraje na půdě sportovní
haly ústecké univerzity, která
nabídla halu zcela bezplatně.
Řada studentů se navíc představí i v roli překladatelů. Určitě
si tedy nenechte finále na konci
září ujít, vstup bude zdarma.

TISKOVÉ KONFERENCE se zúčastnil i Jaroslav Komínek, radní pro dopravu (vpravo).

Nejúspěšnější turistická linka rozšiřuje provoz

A

čkoli turistický provoz
autobusů do Národního
parku České Švýcarsko
a CHKO Lužické hory začal už
o Velikonocích, v době letních
prázdnin se tato nabídka rozšíří

i na pracovní dny. Stále vzrůstající zájem cestujících se zasloužil
o posílení linky 434 Děčín –
Hřensko – Jetřichovice – Krásná
Lípa, která je nejúspěšnější autobusovou linkou s turistickým

potenciálem v Ústeckém kraji.
Současná podoba linky 434
v prodloužené trase Děčín Krásná Lípa se ustálila v turistické sezoně 2008. Postupně
docházelo k navyšování počtu

spojů v nejvytíženějším úseku
Děčín – Mezní Louka, ale zájem
cestujících začal stoupat i u cílů
Jetřichovice a Krásná Lípa.
V loňském roce se nabídka rozrostla o přepravu jízdních kol.

AUTOBUSY ZAJÍŽDĚJÍ i do Národního parku České Švýcarsko.

Letošní provoz přináší změnu –
o přepravu kol se postará samostatný zrychlený spoj doplňující
běžné spojení zastavující na každé zastávce.
V pracovní dny o prázdninách
dochází k výraznému posílení
spojů. Zatímco v roce 2015 zajišťovaly spojení v celé trase Děčín – Krásná Lípa čtyři páry spojů, letos jich pojede šest. V úseku
Děčín - Jetřichovice stoupne počet dokonce z pěti na devět párů
spojů. Zároveň se posouvá doba
provozu do pozdějších hodin.
Cestující tak budou mít více času
na výlety a pozdější návrat.
Oblíbená místa dostupná z linky 434: Hřensko – Edmundova
a divoká soutěska, Pravčická brána, Jetřichovice a okolní skalní
vyhlídky, malebná obec Doubice,
Krásná Lípa jako sídlo a vstupní
brána národního parku.

Nelze opomenout důležitou
roli dalších linek, které nabízejí
snazší dostupnost turistických
cílů v Českém Švýcarsku. Linka
435 z České Kamenice přes Labskou Stráň a Hřensko do německé Schmilky je spojnicí planiny
CHKO Labské pískovce s řekou
Labe, která ve Hřensku opouští
republiku v nejnižší nadmořské
výšce naší země. Zároveň je zde
možné navázat na linku 434
směrem do Jetřichovic a opačně. Linka 432 z Děčína do Janova pro změnu umožňuje zvolit
alternativní cestu do soutěsek
k lodičkám, které vás dovezou
po říčce Kamenici do Hřenska
k lince 434.
Pokud se potřebujete dostat
z Děčína pohodlně do Jetřichovic, lze zvolit linku 436. Cyklisté
i zde ocení možnost přepravy
jízdních kol.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

kvalitu piva ve všech fázích výroby, pro lepší požitek z chuti
jsou piva nefiltrovaná a nepasterizovaná, jsou tedy přírodním
produktem a každé pivo Labuť
díky receptuře získává osobitý
charakter. Přijďte na prohlídku
minipivovaru a osvěžit se dobrým pivem.

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.

je důmyslná podpůrná dřevěná
konstrukce stojící podél stěn
přízemí, která nese váhu střechy,
případně patra domu. Kombinuje dvě tradiční technologie lidového stavitelství, roubenou slovanskou konstrukci a hrázdění,
jež je typické pro oblast německou. To vše uvidíte na miniaturním keramickém modelu.

Při návštěvě ochutnáte ležáky
plzeňského typu nebo sezónní
vícestupňové speciály. Sládci
neustále dohlížejí na vysokou

Lubenecké vitráže - spojení
křehké krásy skla a světla, to jsou
vitráže z umělecké řemeslné dílny manželů Kantových z Lubence. Vitráže jsou specifické svým
osobitým designem. Vyrábí jak
klasickou olovněnou technologii
nebo novější tiffany technikou
z konce 19. století, tak restaurují vzácné kousky rukopisem
starých mistrů. Při dílně je malý

krámek, kde lze spatřit vlastní
uměleckou tvorbu umělců Jitky a Richarda v podobě šperků,
drobných závěsů, nejen stolních
lamp, zrcadel, ale i osobitých velkých objektů. Při předem domluvené exkurzi si návštěvníci mohou sami toto řemeslo vyzkoušet.

Keramické modely podstávkových domů - autorská
tvorba pánů Jaroslava Šafra
a Jana Krále pronikla do krajiny
podstávkových domů Českého
Švýcarska. Pánové tvoří miniaturní architektonické keramické
skvosty s motivem podstávkového domu a místně významných
staveb, přičemž tzv. podstávka

Minipivovar Labuť - minipivovar Labuť najdete ve sklepích
původního secesního hotelu
v historickém jádru Litoměřic,
kde ochutnáte pivo s výjimečně bohatou zakulacenou chutí.

nerálů a jednoduchých cukrů,
dále přírodní medové víno –
medovinu bez přidaného lihu
a barviv, vyráběnou z vlastního
květového medu, z pramenité
vody Krušných hor, ochucenou
žateckým chmelem, vyrábí také
hojivé propolisové masti a tinktury pro vnější i vnitřní použití
a také svíčky z včelího vosku.

Včelařství Staňkovi - manželé Staňkovi od Března u Chomutova začali včelařit nevinnou
otázkou: „Co bys tomu řekla,
kdybychom začali včelařit?“.
Začali pěkně od píky a dnes
vlastní na 40 včelstev, dva včelíny a třetí dostavují. S pomocí
včel vyrábí květový med z nektaru rostlin plný vitamínů, mi-

Jubilejní Porta po čtyři dny rozezpívala Ústí Sezona na Labské stezce oficiálně zahájena

Č

tyřdenní maraton folku,
country a trampské hudby
v Ústí nad Labem se stal vyvrcholením oslav padesáti let od
založení dnes již kultovního
soutěžního festivalu zmíněných
žánrů.
„Před půlstoletím asi málokdo věřil, že se Porta s ohledem
na její složitý vývoj dožije tak
vysokého věku,“ řekl hejtman
Ústeckého kraje, jehož zastupi-

telé zařadili akci s finanční podporou do prestižního programu
Rodinné stříbro.
Přehlídka vystoupení domácích i zahraničních kapel zahájila čtvrtečním bluegrassovým
předkrmem na scéně U laguny.
Severní Terasou pak kromě soboty zněla hudba až do neděle.
Vrcholem sobotního dne byly tři
hudební scény v ústeckém Letním kině. Vystřídaly se na nich

královny country s čele s Věrou
Martinovou.
A kdo získal nejprestižnější
ocenění? Interpretační soutěž
vyhrál Janko Kulich & Kolegium, cenu divácké poroty získala
skupina Trapas. V autorské soutěži se na 1. místě umístila Rodina autorky Šárky Schmidtové
a interpreta BABYlon Band,
cenu Českého rozhlasu si odvezla česká skupina Trapas.

S

třelecký ostrov v Litoměřicích přivítal poslední květnovou sobotu na zahájení sezony
pro turisty a cykloturisty na Labské stezce stovky návštěvníků.
Součástí zábavného dne byl bohatý program pro děti (viz foto)
i dospělé. Destinační agentura
na podporu cestovního ruchu
České středohoří je tak poslední
ze čtyř, která oficiálně zahájila
sezonu. Zahájení si nenechal ujít
ani radní pro regionální rozvoj,
zahraniční vztahy a cestovní ruch
Jan Szántó.

Poznej svého farmáře Jakuba Laušmana z Držovic

O

CENU VÍTĚZCE AUTORSKÉ SOUTĚŽE předal zastupitel Ústeckého kraje Pavel Vodseďálek.

chutnat výrobky z místní
farmy, ale i produkci zemědělců z okolí, nakoupit kvalitní
potraviny z regionu a podívat se,
jak farmáři hospodaří a vyrábí
skvělé lahůdky. To vše můžete
zažít v rámci projektu Ministerstva zemědělství s názvem „Poznej svého farmáře“.
V Ústeckém kraji můžete
navštívit v sobotu 23. července
rodinnou kozí a ovčí farmu Držovice, kde hospodaří rodina
Jakuba Laušmana. Bude zde
pro vás připraven farmářský trh,
hry pro děti, hudební doprovod,
ochutnávky farmářských produktů a na mnoho dalších. Novinkou letošního ročníku Poznej
svého farmáře, bude i propagace

sladkovodních ryb. U Laušmanů budou kuchaři v mobilním
stánku prezentovat recepty ze

sladkovodních ryb, způsoby
jejich zpracování a bude zde
i možnost samotné ochutnávky.
Kde se tedy 23. července sejdeme? Farma se nachází přímo
v obci Držovice, číslo popisné 23,

na úpatí východní části Českého
středohoří, nedaleko malebného
městečka Úštěk. Na farmě najdete kozy, ovce a psy. V užitkovém chovu mají čistokrevné kozy
bílé krátkosrsté, hnědé krátkosrsté a jejich křížence. Ovce
chovají dojné východofríské. Vyrábí konzumní pasterované kozí
a kravské mléko, fermentovaná
mléka, sýry, syrovátkový sýr a syrovátkový nápoj.
Výrobky pod označením „farma Držovice“ se pravidelně
umisťují v soutěžích Regionální
potravina a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje –
Kraje Přemysla Oráče, protože
prostě: „Selské mléko chutná
víc, to jsou sýry z Držovic!“.

Vinařský hrozen potvrdil kvalitu vín z regionu Krajská zdravotní přilákala na odbornou

M

edaile hejtmana Ústeckého kraje předala u příležitosti soutěžní výstavy vín
Vinařský hrozen v Litoměřicích
hned dvěma zasloužilým vinařům krajská radní pro oblast
kultury a památkové péče Jitka
Sachetová.
Medaili si z překrásných prostor litoměřického Hradu odnesli Vladimír Šuhájek a Jan
Podrábský. Prvně jmenovaný se
vínu věnuje dlouhých padesát
let. Vedle práce v Klášterních
vinných sklepích Litoměřice je
členem národní komise expertů
pro hodnocení révových vín. Jan
Podrábský je dnes ředitelem vinařství v Roudnici nad Labem,
aktivně pracuje v předsednictvu
Cechu českých vinařů a je členem zatřiďovací komise znalců
vín při České zemědělské a potravinářské inspekce v Brně.

konferenci lékaře z celého Česka

O

OCENĚNÍ Z RUKOU krajské radní Jitky Sachetové si odnesl vinař Jan
Podrábský.

ddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., uspořádalo první ročník
odborné Konference centrálních
operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice.
Akce se uskutečnila ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní.
V programu zazněly přednášky z chirurgických oborů i zkušenosti lékařů a zdravotních
sester operačních sálů s nemocniční sterilizací, se kterou úzce
spolupracují. Záštitu nad konferencí převzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav
Rybák (na smínku).
„Centrální operační sály patří
mezi celou řadu věcí, kterými se

může ústecká Masarykova nemocnice pochlubit. Chci nejen
poděkovat za možnost převzít
záštitu nad touto významnou
akcí ale i současně popřát, aby se
podařilo naplnit představy o dal-

ším rozšíření centrálních operačních sálů tak, aby odpovídaly
i záměrům na rozšíření zdravotní
péče například o kardiochirurgii,
případně další obory,“ řekl v úvodu konference Stanislav Rybák.

Ústecký kraj
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Varnsdorfská „voška“ vyhrála v soutěži o nejlepší školu ČR

U

spět dnes v náročné konkurenci mezi středními
školami je velmi těžké. Znamená to mít špičkové vybavení, kvalitní odborníky, výborné
výsledky, ale především vytvořit ve škole optimální prostředí
pro výuku. Pokud škola tyto
předpoklady splní, dostaví se
i výsledky.
Každý rok pořádá Asociace
studentů a absolventů hodnocení
vyšších odborných škol a středních škol z celé České republiky.
Školy hodnotí elektronicky sami
studenti a absolventi škol. Kategorie středních škol se hodnotí
po jednotlivých krajích.

V Ústeckém kraji bylo hodnoceno 70 středních škol. Nejlepší školou v okresu Děčín byla
v obou kategoriích Vyšší odborná
škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu Varnsdorf.
V hodnocení absolventů se
umístila na 9. místě a v hlasování současných žáků na 17.
místě. Toto umístění je velkým
úspěchem, protože škola porazila
řadu daleko známějších škol z celého Ústeckého kraje a opět se potvrdilo, že zvláště pro absolventy
školy bylo studium na VOŠ, SPŠ,
SOŠS a CR Varnsdorf přínosné
a je velmi dobře hodnoceno.

Ještě lepší výsledky v hodnocení získala škola v kategorii
vyšších odborných škol, kde byla
hodnocena v celostátním žebříčku z celkových 137 VOŠek.
Z pohledu absolventů se varnsdorfská škola umístila na 1. místě
ze všech VOŠek v ČR. Z pohledu
studentů získala výborné 4. místo.
Výsledky hlasování potvrdily, že VOŠ, SPŠ, SOŠS a CR
Varnsdorf v oblasti středního
a především vyššího odborného
školství patří mezi nejlepší v republice.
Připravil: Petr Jakubec, ředitel
školy

Žákyně z hamerské školy
má zlaté české ručičky

V

ítězství v soutěži Zlaté české
ručičky 2016 s podtitulem
Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech, si odnesla studentka hamerské školy
oboru krejčí Markéta Horáková.
Její propracované textilní leporelo s názvem „Kam patří …?“
zaujalo odbornou i veřejnou porotu nejvíc.
Krejčová z hamerské školy
soutěžila v kategorii Hlavolam,
stavebnice určené pro žáky starší 17 let. Odborná porota ocenila zlatou medailí nápaditost
a funkčnost její hračky v konkurenci 150 soutěžních výrobků, ve
veřejném hlasování se leporelo
umístilo na druhé příčce. Leporelo je určené pro děti od tří let.

Je ušité z bavlněné látky a jeho
součástí jsou malé hračky z filcu.
Jednotlivé části hlavolamu představují prostředí, se kterým se
může dítě setkat – krajiny, políčka, zahrádky, rybníky a silnice.
Tyto části jsou opatřeny suchým
zipem, kam dítě umístí drobnou
filcovou hračku.
Součástí hračky je také manuál pro rodiče obsahující informace o použitém materiálu,
údržbě a popis jednotlivých
částí. Celá hračka je hygienicky
nezávadná a dá se jednoduše
udržovat. „Vše je přišité, nic se
během praní neodlepí. A také
barvy k obarvení textilií jsou
hygienicky nezávadné,“ řekla
úspěšná studentka.

Krajský čtyřboj hostil lovosický ovál

NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH probíhaly na přelomu května a června
závěrečné zkoušky. A to i v oborech, v nichž se dosahuje středního
vzdělání s výučním listem. Toto se týká i Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov. Na snímku je zdokumentována
praktická zkouška u oboru vzdělání Mechanik opravář motorových
vozidel. Žáci během zkoušky prošli několika stanovišti ve školním autoservisu, kde se potýkali s různými úkoly u motorových vozidel.
Připravil: Pavel Sekera, učitel SŠTGA Chomutov

Žatečtí na Šemíkově podkově uspěli

S

třední škola dostihového
sportu a jezdectví ve Velké
Chuchli pořádala 1. června soutěž Šemíkova podkova zaměřenou pro studenty zemědělských
oborů. Obchodní akademii
a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou v Žatci
reprezentovali studenti druhého
a třetího ročníku oboru Agropodnikání. Obě družstva obsadila třetí místo v konkurenci
šesti odborných škol.
Studenti soutěžili v těchto disciplínách: znalostní kvíz, sečení
srpem, jízda na koňském trena-

MARKÉTA HORÁKOVÁ se stala vítězkou.

žeru, odborná angličtina, odhad
hmotnosti koně, poznávání krmiv a rostlin, dojení, anatomie,
fyzický test, bandážování koní
a kompletace koňské výstroje na
čas.
Po absolvování všech disciplín
si soutěžící prohlédli dostihové
závodiště. Za družstvo druhého
ročníku školu reprezentovali Jan
Matějka, Lukáš Kuchařík, Dominika Bláhová. Za třetí ročník
soutěžili Lukáš Zemek, Michaela Macháčková a Bára Brzoňová.
Připravila: Pavlína Bielíková,
OA a SOŠZE Žatec

STUDENTI Z ŽATECKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY na soutěži v Praze.

NA LOVOSICKÉM STADIONU se konal přebor Ústeckého kraje základních škol speciálních a praktických. Akce proběhla pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Samotných závodů (sportovního
čtyřboje) v atletice se zúčastnil i Martin Strakoš, zastupitel kraje a předseda výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Závodů se zúčastnilo
42 sportovců ze všech okresů regionu.

Hejtman: V kraji jsou potřeba
technicky vzdělaní studenti

N

a Gymnáziu a střední průmyslové škole v Duchcově
se uskutečnil první ročník Technických her. Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
starosta Duchcova Zbyněk Šimbera a řada dalších hostů.
Akce si klade za cíl zvýšit zájem o studium technických oborů zejména u žáků základních
škol, kteří se dvoudenních soutěží zaměřených na technické, ma-

HEJTMAN OLDŘICH BUBENÍČEK spolu s Dagmar Waicovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, přestřihli pásku na
nádvoří školy.

Ústecký kraj má nejlepšího
chemika v celostátní soutěži

J

ana Spurná, žákyně Základní
školy Kryry, zvítězila v celostátním kole soutěže Mladý
chemik, které se uskutečnilo
v Pardubicích. Letošní ročník zaznamenal rekordní účast. Partnerem krajských kol této soutěže
je pravidelně Ústecký kraj, který
tuto iniciativu podporuje.
Celostátní soutěž „Hledáme
nejlepšího Mladého chemika
ČR“ se těší stále větší popularitě. Na regionální úrovni se le-

tošního klání v 1. kole zúčastnilo
téměř dvanáct tisíc žáků základních škol.
Soutěž je určena žákům devátých tříd a jejím cílem je představit chemii nejen jako perspektivní studijní i pracovní obor, ale
ukázat chemii také jako přívětivý předmět. „Zaměstnavatelé
v našem kraji si žádají technicky vzdělané pracovníky. Proto
spatřuji v soutěži motivaci pro
zájemce o přírodovědné vzdělá-

vání,“ řekl předseda výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Martin Strakoš.
„Jana je všestranně nadaná,
byla také velitelkou družstva
v soutěži Mladých zdravotníků
pořádaných ČČK Louny. Velela
rovněž družstvu v soutěži Mladých záchranářů pořádaných
Hasičským záchranným sborem
Ústeckého kraje v Žatci,“ uvedla
Janina učitelka Jaroslava Suchomelová.

tematické a logické dovednosti,
zúčastnili. Odměnou za splněné
úkoly a prokázané dovednosti
byl certifikát Mladý technik.
„Chtěl bych určitě poděkovat
škole, která je naší příspěvkovou
organizací, že uspořádala tuto
soutěž,“ dodal hejtman, který si
následně spolu s vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu Dagmar Waicovou a dalšími hosty prohlédl
budovu školy.

JANA SPURNÁ Z KRYR (uprostřed) byla v soutěži nejlepší.

Ústecký kraj
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Louny přivítaly 8. Den záchranářů Ústeckého kraje na výstavišti
P

oprvé v osmileté historii akce
přivítali Den záchranářů Ústeckého kraje obyvatelé Loun.
Téměř na pět tisíc návštěvníků
zdejšího výstaviště neodradilo
ani nevlídné počasí. Za to se jim
organizátoři odměnili v podobě
řady ukázek a atrakcí.
„Musím říci, že v rámci Dne záchranářů Ústeckého kraje nasadily
Louny opravdu vysokou laťku,“
řekl při svém vystoupení hejtman
kraje Oldřich Bubeníček. S potě-

šením ocenil vysokou návštěvnost
především s ohledem na nepříliš
příznivé počasí. „Na všech stanovištích, která jsem prošel, se lidé bavili, za což patří dík všem organizátorům i dobrovolníkům z řad našich
záchranářských a bezpečnostních
složek,“ dodal hejtman Ústeckého
kraje, který předal do rukou vedoucích představitelů krajské policie,
profesionálních i dobrovolných hasičů šeky s částkou, již Ústecký kraj
těmto institucím v letošním roce

nad rámec svých předepsaných
povinností, předal v podobě darů.
Jejich celková suma dosáhla téměř
11 milionů korun.
Úvod zážitkového dne, který
podpořila společnost NET4GAS,
zahájil první náměstek hejtmana
kraje Stanislav Rybák a starosta
města Louny Radovan Šabata
spolu s představiteli dalších organizací dekorováním praporu města Louny, který byl před 90 lety
předán 46. pěšímu pluku.

A největší lákadla dne? Profesionální hasiči likvidovali nevybuchlou munici na dně Ohře, nechyběly
ani ukázky lezecké techniky, speciálního a řezacího zařízení Cobra,
vyproštění osob z havarovaného
vozidla i činnost mladých hasičů
z řad dobrovolníků. Plno měli na
svých stanovištích i záchranáři,
a to nejen u vrtulníku, s nímž předvedli záchranu zraněného, ale také
na stanovištích první pomoci či
u sanitek.

HASIČI LIKVIDOVALI před zraky přihlížejících nebezpečný požár.

Památník Terezín ocenil mladé badatele V Meziboří poskytují služby na klíč

Z

a účasti hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka a řady
významných hostů proběhlo
v Terezíně slavnostní předání
cen vítězům literární a výtvarné
soutěže Memoriál Hany Greenfieldové pro děti a mládež, kterou už dvě desítky let vyhlašuje
Památník Terezín ve spolupráci
se svými partnery.
Téma letošního vzdělávacího
projektu nese název „Školákem
ve válečných letech“ a nutno
říct, že v rámci uměleckého
vyjádření se s ním žáci a studenti všech věkových kategorií
zhostili opravdu na výbornou.
Výtvarné práce, které jsou součástí výstavy v terezínském
Muzeu ghetta, vyjadřují nejen
tragickou situaci zákazu vzdělávání v ghettu, ale především
víru a naději v lepší budoucnost.
„Mile mě překvapil opravdu
velký zájem dětí o danou tématiku. Vždyť zrušení vyučování by

dnes mnohé asi s radostí uvítaly
a vůbec si neuvědomují závažné
důsledky takové restrikce,“ uvedl hejtman Bubeníček v rámci
prohlídky výstavy oceněných
výtvarných děl.
Do projektu se letos přihlásilo
téměř dvacet týmů a jednotlivců

ze základních a středních škol
v České republice s 680 pracemi
v obou soutěžích, literární i výtvarné. Jak řekl náměstek ředitele Památníku Terezín Vojtěch
Blodig, porotu zaujaly práce
svojí neotřelostí, formou i pojetím.

NĚKTERÁ VÝTVARNÁ DÍLA byla opravdu zdařilá.

D

omov sociálních služeb
Meziboří, příspěvková organizace, už více jak dvacet let
pomáhá potřebným. Poskytuje
pobytové sociální služby osobám v domově pro seniory, v domově pro osoby se zdravotním
postižením a už dva roky v domově se zvláštním režimem.
Domov se nachází v centru
města Meziboří, v klidové části
obklopené zelení, v příznivých
klimatických podmínkách. Život v Domově je nedílnou součástí života ve městě. V domácím, klidném a bezbariérovém
prostředí zde našlo svůj domov
122 uživatelů, kteří mají sníženou soběstačnost, způsobenou
zdravotním nebo duševním stavem a vzhledem ke svému věku
a sociální situaci jsou závislí na
pomoci jiné osoby. Za dobu existence se Domov stal integračním prostorem mezi uživateli,
jejich rodinami a městem.

Díky dlouholetým zkušenostem pracovníků dokáží poskytovat sociální služby na klíč. „Věříme, že cesta ke spokojenému
uživateli vede přes tři kroky, kterými jsou láska, dotek a pomoc.
Poskytování vysoce profesionálních služeb kvalifikovaným
personálem, ochota pomáhat
a podporovat naše uživatele při

zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu nebo při zapojení se do běžného života v důstojném prostředí, to vše a hlavně
spokojenost uživatelů a jejich
rodin jsou důkazem, že Domov
sociálních služeb Meziboří naplňuje své poslání a cíle na té
nejvyšší úrovni,“ uvedla Helena
Tichá, ředitelka DSS Meziboří.

PRO KLIENTY je v Domově připraven pestrý program. Nechybí ani sportovní vyžití.

Na Cestě k nám se tančilo, zpívalo Kupní smlouva mezi Ústeckým krajem a společností Kiswire podepsána
smlouvu mezi Ústeckým krajem závodu. Jeho výstavba byla zahájena letos
a nechyběla dobrá nálada
a společností Kiswire Cord Czech s.r.o. v dubnu přípravnými pracemi na ploše o veKupní

T

radiční setkání Domovů
pro osoby se zdravotním
postižením Ústeckého kraje se
uskutečnilo v rámci festivalu
Cesta k nám v Městských sadech
krajského města za účasti krajských zastupitelů Pavla Csonky
a Pavla Vodseďálka, primátorky
Ústí nad Labem Věry Nechybové a starosty Městského obvodu
– město Kamila Hýbnera.
Setkání mentálně postižených
dětí a mládeže z ústavů sociální

péče nepokazilo ani nepříznivé
počasí, které s ohledem na přeháňky přinutilo účastníky vytáhnout deštníky a pláštěnky. „Jsem
na tomto festivalu již potřetí
a vždy jsem potěšen aktivitami
dětí,“ řekl předseda výboru pro
národností menšiny Ústeckého
kraje Pavel Vodseďálek. O program se staraly děti z žateckého
stacionáře (pohádka) či klienti
denního stacionáře z Loun (baletní vystoupení).

podepsali hejtman Oldřich Bubeníček a jednatel investora Václav Skála. Strategická
průmyslová zóna Triangle tak získala nového
výrobce ocelových drátů a kordových vláken
pro pneumatiky a automobilový průmysl.
„Vše postupuje podle harmonogramu.
Platí, že do konce letošního roku chceme
vyrobit vzorky pro své zákazníky a zkušební
provoz předpokládáme spustit na začátku
roku 2017,“ potvrdil v rámci podpisu Václav Skála průběh realizace výstavby nového

likosti 20,16 hektarů v jihozápadní části
průmyslové zóny. Hejtman Oldřich Bubeníček ocenil především příslib zaměstnanosti. Podle slov Václava Skály již dnes firma
zaměstnává 15 lidí z regionů Žatec, Most
a Chomutov. „První operátoři a zaměstnanci
údržby jsou už na zaškolení v Koreji,“ dodal
jednatel Kiswire Cord Czech s tím, že v první
fázi získá v továrně práci stovka pracovníků,
v druhé pak dalších 300 a výhledově počítá
firma se zaměstnáním až 600 lidí.

PODEPSÁNO! Kupní smlouvu mezi Ústeckým
krajem a společností Kiswire Cord Czech s.r.o.
podepsali hejtman Oldřich Bubeníček a jednatel investora Václav Skála.

Konference sester v ústecké nemocnici

K

rajská zdravotní, a. s. - Masarykova
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
pořádala v přednáškových prostorách nemocnice pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka III.
Krajskou konferenci sester 2016 s příznačným mottem: „Jsem sestra… a kdo je víc?“.
Akce se zúčastnilo několik desítek sester.
Na programu konference byly přednášky
na téma - Žiji se zdravotní sestrou, Sestra
v akci či Začínali jsme před 70 lety - o ústecké zdrávce, která každým rokem produkuje
na pracovní trh zdravotní sestřičky.

NA AKCI NECHYBĚL ani krajský zastupitel Pavel Csonka (vpravo).

Taktické cvičení Shield of Terminal ověřilo
schopnosti jednotek při chemickém zásahu

N

a sběrném přepravním
uzlu České pošty v Ústí nad
Labem proběhlo v rámci taktického cvičení Shield of Terminal
zajištění úniku nebezpečné látky
v místech u nákladových ramp
haly určené k přejímce zásilek.
Výcvik organizovala Armáda
ČR, která ve spolupráci se základními a ostatními složkami
integrovaného
záchranného
systému v průběhu celého týdne v Ústí nad Labem a okolí
nacvičovala řešení mimořádné
situace. Komentovaných ukázek
se zúčastnil také hejtman Ústec-

kého kraje Oldřich Bubeníček.
„To, co jsme mohli vidět, je ukázkou připravenosti složek armády i všech složek integrovaného
záchranného systému. Všichni
předvedli perfektní práci, ale byl
bych rád, kdyby toto zůstalo jen
v teoretické rovině,“ ocenil práci
všech složek hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. „Chtěli jsme v reálných podmínkách
provozu České pošty nacvičit
součinnost jednotlivých složek,“
představil záměr cvičení plukovník generálního štábu Rostislav
Domorák, ředitel krajského vo-

jenského velitelství v Ústí nad
Labem. „Dneska více hrozeb
míří právě na důležité objekty,
které zajišťují chod státu,“ dodal
Domorák.
Cvičení se zúčastnili příslušníci Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, pěší roty
Aktivní zálohy gen. A. Sochora
při KVV Ústí nad Labem, vojáci 31. pluku radiační, chemické
a biologické ochrany Liberec,
Centra vojenské kynologie Chotyně a složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje.

VÝCVIK ORGANIZOVALA ARMÁDA ČR, která ve spolupráci se základními a ostatními složkami integrovaného
záchranného systému v průběhu celého týdne v Ústí nad Labem a okolí nacvičovala řešení mimořádné situace.

Ústecký kraj
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Lovečkovice slavily 620 let pochodem, fotbalem či kulturou

V

íkend 18. a 19. června patřil v obci Lovečkovice na
Litoměřicku bujarému veselí.
Místní obyvatelé slavili společně
se starostou obce Radkem Černým, místostarostkou Miluší
Bártovou, hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a radní Jitkou Sachetovou
620 let od první písemné zmínky o obci.
Oslavy začaly průvodem skrz
obec. Poté starosta spolu s hejt-

manem zasadili lípu v centru
obce. Dále je čekala návštěva
nově zrekonstruované mateřské
školky. Večer místním zazpívala
rodačka z Děčína Sabina Křováková a na harmoniku zahrál Petr
Lüftner.
V neděli pokračovaly oslavy
obce, ve které žije na 570 obyvatel, ve sportovním duchu. Na
místním pažitu se střetly týmy TJ
Lovečkovice a Klubu fotbalových
internacionálů ČR.

Krásná Lípa hostila
mezinárodní folklorní festival

V

rámci VIII. ročníku Mezinárodního folklorního
festivalu Krásná Lípa, který
krajští zastupitelé schválili do
vyhlášeného programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, se
od pátku 17. do neděle 19. června představily hned na několika
místech regionu soubory nejen
z České republiky, ale například
i z Polska, Lotyšska či Slovenska.
Hlavním hostitelem festivalu je Krásná Lípa, doprovodné
programy proběhly v pátek také
v Chřibské, Šluknově a Doubicích. „Také tuto akci, byť se
koná jednou za dva roky, jsme
vzhledem k jejímu významu
a přesahu hranic kraje schválili
do programu Rodinného stříbra,“ vysvětlila krajská radní pro
oblast kultury a památkové péče

Jitka Sachetová při své sobotní
návštěvě Krásné Lípy, kam zavítala spolu s krajskými zastupiteli
Pavlem Vodseďálkem a Jaroslavem Horákem.

DO KRÁSNÉ LÍPY dorazil i soubor
z Lotyšska.

Hejtman děkoval házenkářkám
za vzornou reprezentaci kraje

P

arádní sezonu zakončenou
ziskem mistrovského titulu mají za sebou házenkářky
DHK Most. Proto je pozval
hejtman Oldřich Bubeníček,
aby jim osobně poděkoval za
vzornou reprezentaci Ústeckého kraje.
Na krajský úřad dorazila pětice hráček „Černých andělů“
(Hana Martinková, Markéta Jeřábková, Petra Růčková, Domi-

nika Zachová, Lucia Súkenniková) společně s trenérem Peterem
Dávidem a manažerem klubu
Rudolfem Jungem.
Na téma dne se dostalo i posilování kádru před novou sezonou či klubové ambice nejen
v české nejvyšší lize, ale také
v evropských soutěžích. Hejtman Ústeckého kraje dostal od
hráček na památku podepsaný
házenkářský míč a dres.

HANA MARTINKOVÁ předává hejtmanovi dres mosteckých házenkářek.

KRÁTCE

U

památníku na žateckém hřbitově se v sobotu 10. července od 10 hodin uskuteční
pietní akt k 73. výročí vypálení Českého Malína na Volyni. Celou akci pořádá Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Dne 13. července
1943 obsadila německá vojska obec Český Malín na Ukrajině, vypálila
ji a všichni občané skončili na ulici.

H
HEJTMAN SPOLEČNĚ SE STAROSTOU Lovečkovic Radkem Černým zasadili na návsi lípu.

Víkend v Třebívlicích
patřil lidové hudbě
A

ni 6. Mezinárodní folklorní
festival „České středohoří“, který se konal pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, nenechal
v přírodním amfiteátru v Třebívlicích návštěvníky v klidu.
Účinkující svým vystoupením
rozezpívali všechny diváky.
„Lidová píseň k naší zemi patří
a jsem rád, že právě tady, v srdci Českého středohoří, se zabydlela,“ řekl hejtman Oldřich
Bubeníček.
Vedle Kozáků Vltavy, kteří
jsou již stálými hosty festivalu,
se představily festivalové soubory Klobučánek a Klobučan,
jak jinak, než z Valašských Klobouk. Nechyběly tance z Mexika
či Brazílie, ani patron festivalu,
známý svou láskou k lidovým písničkám, Standa Hložek.
Velký aplaus však sklidil
srbský soubor zpívajících profesorů, jejichž dialekt v česky

zpívaných skladbách byl nepřekonatelný. S krajany ze srbského
Vršace i s jejich potomky se vřele
přivítal také hejtman Oldřich
Bubeníček, který ve svém vystoupení ocenil práci organizátorů, Baráčníků z Teplic i obce
Třebívlice.

N

a krajském úřadu se uskutečnilo I. Dopravní fórum Ústeckého kraje, které
uspořádal Ústecký kraj spolu s Krajskou hospodářskou komorou. Jednání vyvrcholilo přijetím návrhu Regionální sektorové dohody,
která si klade za cíl řešit převážně nedostatek řidičů nákladní a autobusové dopravy v kraji.

C

enu „Forever young“, udělovanou v rámci
čtyřdenního mosteckého festivalu Young
for young pořádaného zdejší divadelní scénou, převzal v letošním roce z rukou krajské
radní pro kulturu Jitky Sachetové a jednatele
Městského divadla v Mostě Václava Hofmanna herec a mistr českého dabingu Alois Švehlík.

O

V

prostorách Krajského úřadu Ústeckého
kraje uspořádala nezisková organizace
Dobrá rodina o.p.s. pro zájemce i odborníky
z příslušných úřadů praktický workshop o náhradní rodinné péči, nad kterým převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Organizace Dobrá
rodina představila konkrétní možnosti čerpání státního příspěvku.

VZÁCNÍ HOSTÉ folklorního festivalu ze srbského Vršace.

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený
zahájí Klášterecké hudební prameny

T

aké letos se uskuteční v regionu pod uměleckým vedením Jaroslava Svěceného (na
snímku), který je jedním z nejvýznamnějších současných českých houslistů, hudební festival
Klášterecké hudební prameny,
který byl krajským zastupitelstvem zařazen do programu Rodinné stříbro.
Jak říká Petr Hybner, ředitel
hlavního organizátora, kterým je
příspěvková organizace Zámek
Klášterec nad Ohří, oblíbený
festival má široce nadregionální
a přeshraniční přesah. „Mezinárodní mistrovské houslové kurzy, které v rámci akce pravidelně
probíhají, mají pozitivní ohlas
laické i odborné veřejnosti. Významný podíl návštěvníků tvoří
lidé z okolních regionů a ze Saska,“ dodává Petr Hybner.

lavním tématem konference Meziregionální odborové rady Labe – Nisa (MEROR), která se uskutečnila v Císařském sále
Muzea města Ústí nad Labem, byla solidarita.
Tomuto tématu se ve svém vystoupení věnoval
i předseda ČKMOS Josef Středula. Delegáty konference pozdravil i 1.
náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

běti války, které se podílely v průběhu 2.
světové války na stavbě chemických závodů v Litvínově – Záluží, mají od loňského června svůj vlastní pomník. Před hlavní branou
Chemparku Unipetrolu RPA je v zemi zasazen
unikátní monument. Stejně jako před rokem zde položil květiny krajský
radní Martin Klika, aby za Ústecký kraj uctil památku válečných obětí.

S

outěž pro amatérské i profesionální fotografy s tématem „Proč mám rád Ústecký kraj“
odstartovala v rámci projektu 15 let Ústeckého
kraje. Až do 15. srpna budou mít zájemci o účast možnost zachytit svým
fotoaparátem vše, co je v regionu zaujalo a co se v kraji změnilo za uplynulých 15 let. Soutěž je rozdělena do tří kategorií, „Příroda“, „Architektura“
a „Život v kraji“ (web: 15letuk.kr-ustecky.cz).

T

y nejkrásnější fotografie Ústeckého kraje
jsou až do 30. července v rumburské Loretě. Výstava „Národní park České Švýcarsko
a krajina pod Studencem“ přináší velkoformátové snímky krajiny, fauny a flóry Českého
Švýcarska a přilehlé části Lužických hor. Jejich autorem je Václav Sojka.

D

ne 7. června se uskutečnil první ročník
předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož
cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí
s rozšířenou působností. V Ústeckém kraji
zvítězil úřad v Chomutově, na druhém místě
mostecký a třetí skončil ten litoměřický.

N
Letošní 12. ročník Kláštereckých hudebních pramenů zahajuje 5. července večer Jaroslav
Svěcený společně s klavíristou
Václavem Máchou v Protestantském kostele v německé partnerské obci Grossrückerswalde.

Dětský den na Novém Hradě s princeznami

K

do zavítal první červnovou
neděli na zámek Nový Hrad
v Jimlíně, nestačil se divit. Hned
při vstupu uvítaly každého návštěvníka princezny jak z pohádky. Konal se zde pod hlavičkou Ústeckého kraje 5. ročník
oslav Mezinárodního dne dětí.
„Podobné akce byly i v minulosti, pětileté výročí si připomínáme jako příspěvková organizace Ústeckého kraje,“ vysvětlil
ředitel Josef Kabát. Jak dodala
krajská radní pro oblast kultury
a památkové péče Jitka Sachetová, kraj má zájem rozšířit povědomí o této zrekonstruované
kulturní památce pořádáním
řady akcí. „Jednou z nich je
i Novohradská pouť, která byla
zastupitelstvem kraje zařazena
do programu Rodinné stříbro,“
dodala.

7

epříznivé počasí zrušilo 29. Sportovní
hry seniorů konané každoročně na letním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Zahájení akce, jejíž konání podporuje Ústecký
kraj, se uskutečnilo kvůli nepřetržitému dešti
na vedlejším zimním stadionu. Přitom sportovat přijelo do Litvínova 34
týmů z celého regionu.

N

a fotbalovém hřišti v Bílině se uskutečnilo vyvrcholení sportovní akce „O pohár
hejtmana Ústeckého kraje“. O zlaté medaile
a pohár se hrálo ve dvou věkových kategoriích
– mladší a starší žáci. V obou případech se ve
finále proti sobě postavily týmy Teplic a Mostu
a z toho vždy zvítězili tepličtí hráči.

T

éměř dva a půl tisíce „kačerů“, jak si říkají
milovníci geocachingu, se sešlo v Terezíně u příležitosti pátého ročníku Terezínských
her. Stejně jako v minulých letech uskutečnilo
se i letos mezinárodní setkání s podporou Ústeckého kraje a pod záštitou krajské radní pro
oblast kultury a památkové péče Jitky Sachetové.

J

ednáním s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem začalo 27. zasedání
Rady Asociace krajů České republiky (AKČR)
v Ústí nad Labem. Během jednání probrali
členové AKČR budoucnost letecké záchranné
služby, zvýšení tarifních platů zaměstnanců ve
veřejném krajském zdravotnictví či legislativní návrh o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

K
V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ bylo na Jimlíně veselo. Nechyběly ani pestré kostýmy.

rajský úřad Ústeckého kraje hostil celodenní konferenci na téma Sdílená péče
o seniory v Ústeckém kraji, kterou organizuje
Asociace pečovatelské služby po celé České
republice a postupně tak sbírá v této oblasti
zkušenosti napříč regiony. Nad akcí převzal
záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který se také úvodu konference zúčastnil.

Ústecký kraj
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Češi získali na kanále v Račicích šest medailí

C

elkem šest medailí! To je
celkový úspěch českých reprezentantů v Račicích. Jejich
výkony sledovali kromě fanoušků také zástupci Ústeckého kraje. Hejtman Oldřich Bubeníček
dekoroval vítěze na medailovém
ceremoniálu po nedělním finálovém závodu.
Sledování samotných závodů si nenechal ujít také radní
pro oblast zahraničních vztahů,
cestovního ruchu a regionálního
rozvoje Jan Szántó a radní pro
kulturu Jitka Sachetová. Třídenní program světového poháru

přinesl radost i českým barvám
v podobě šesti umístění na stupních vítězů. Dvě medaile vybojoval kanoista Martin Fuksa, který
je českou nadějí olympijských
her v Rio de Janeiru. Právě rychlostní kanoistika se v současné
době řadí mezi jeden z nejúspěšnějších českých sportů.
Labe aréna během tří závodních dnů přivítala týmy z 54 zemí.
Světový pohár v Račicích tak
přinesl skvělou sportovní podívanou. Akce byla na základě svého
významu zapojena do projektu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Teplice hostily XIV. ročník
Sportovních her Ústeckého kraje

P

oprvé i se zahraniční účastí odstartoval v pondělí
13. června tradiční, letos již
XIV. ročník Sportovních her
Ústeckého kraje uživatelů služeb Domovů pro osoby se zdravotním postižením. Třídenní
akci konanou v areálu teplického hotelu Panorama pořádá
Centrum sociální pomoci Lovosice, p. o.
Letos je přihlášených 200
sportovců z 20 sportovních klubů celého regionu. Poprvé zavítali na hry i klienti z německého
Neuhausenu. Na slavnostním
zahájení podobajícím se skutečným olympijským hrám, byla vy-

věšena vlajka, zapálen oheň a na
řadu přišly i proslovy čestných
hostů akce. Mezi nimi nechyběl
Pavel Csonka, zastupitel kraje
a předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci, radní kraje
Martin Klika a v neposlední řadě
ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Přeji vám všem zúčastněným
mnoho radostných chvil u sportování. Vlajka sportovních her
už vlaje, oheň je zapálen a mně
už nezbývá nic jiného, než prohlásit tyto hry za zahájené,“
uvedl v zahajovacím proslovu
klání hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

červen 2016
FOTOKVÍZ
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Bylo jich opravdu hodně.
Správně jste na fotografii poznali hrad Hněvín nad městem
Most. Ze správných odpovědí

SVĚTOVÝ POHÁR přilákal do Račič závodní elitu.

Velká cena Ústeckého kraje
na mosteckém hipodromu

C

enou Jezdectví pokračovala
na mosteckém hipodromu
jarní porce dostihů. Závody
pod patronací Ústeckého kraje
byly rozděleny do sedmi dostihů
a jednoho bonusového závodu
koní pony.
Na mosteckém závodišti, které patří do Rodinného stříbra
Ústeckého kraje, se přišlo podívat mnoho diváků. Ti viděli velmi zajímavé dostihy.

Ve čtvrtém dostihu, Velké ceně
Ústeckého kraje, zvítězila na distanci 2000 metrů favorizovaná
irská klisna Nezma žokeje Jana
Ráji. O celou jednu délku druhá doklusala polská Fangoria
žokeje Bauyrzhana Murzabayeva. Na třetím místě se umístila
Martina Havelková s Last Opera
Song. Další Velká cena, ta letní,
se na hipodromu uskuteční až
27. srpna.

jsme vylosovali: Michala Kmínka z Odrovic, Ericha Černého
z Jirkova a Vlastimila Šebestu
z Děčína. Všem výhercům gratulujeme.
Za dnešní hádankou zavítáme do historického královského města na řece Ohři, které je
v současnosti četně zmiňováno
v souvislosti s kandidaturou na
zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Z historie hádaného objektu prozradíme, že byl
vystavěn v letech 1676 – 1684
na takzvaném Pražském předměstí nejspíše podle projektu
P. Elzeara Slezského a P. Bruna
Budějovického. Jedná se o raně
barokní stavbu vzniklou v souladu s regulemi jednoho pro
město významného řeholního
řádu. Jak je patrné z fotografie,
součástí areálu je také rozlehlá

zahrada. Donátorkou stavby
se stala hraběnka Ludmila Eva
Františka Kolovratová. V závěru
18. století, během vlády Josefa
II., unikl objekt zrušení. V následujícím století byl několikrát
stavebně upravován. Poslední
významnou adaptací byla na
přelomu první a druhé poloviny
20. století přestavba pro potřeby
domova důchodců. Následně
až do roku 2010 nebyl areál využíván a chátral. V současnosti
je areál opět obnovován i za využití příspěvku z Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje, ze
kterého vlastník památky obdržel v roce 2015 dotaci ve výši 200
000 korun. Víte, o jakou památku se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 13. července
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.

KULTURNÍ POZVÁNKY
ZÁMEK NOVÝ HRAD U LOUN

Do světa pohádek vás zavede
výstava Jak se budí princezny.
Až do 4. září uvidíte originální
kostýmy a rekvizity z této pohádky. Poznejte svět princů a princezen v krásných prostorách zámku.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

SPORTOVNÍCH HER se zúčastnili i uživatelé Domova Na Pustaji v Křešicích na Litoměřicku.

Výstava Dráteníkův rok prezentuje drátenické výrobky osmi
českých dráteníků. Až do 4. září
se můžete seznámit s bohatou
historií tohoto lidového řemesla
a dozvíte se také, odkud pochází.
Výstava Severozápadní Čechy za
vlády Lucemburků je věnována
700. výročí narození Karla IV. Jedinečná expozice spojená s vládou
Lucemburků v severozápadních
Čechách. K vidění do 30. října.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Jedinečný pohled do světa mravenců a pavouků vám přinese výstava Malí velcí zabijáci. Do 25.
září se můžete seznámit s druhy
pavouků a mravenců, které žijí
v Mostě a jeho nejbližším okolí.
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.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Loutkové divadlo od
r. 1850 představí sbírku manželů
Jiraskových - známých sběratelů
a badatelů v oblasti českých historických loutek a loutkových divadel, které začali sbírat v polovině
osmdesátých let a dnes je jejich
sbírka ucelenou kolekcí. Ta je k vidění do 28. srpna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Už jste navštívili Archeologický skanzen Březno? Zavítejte do
různých období pravěku a rané
doby dějinné vždy od úterý do neděle mezi 9 až 17 hodinou. Dále se
můžete s bohatou historií gymnázia seznámit do 28. srpna na výstavě 120 let lounského gymnázia.

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 stejně
jako společná výstava děčínské
výtvarnice a keramičky Jolany Novotné a výtvarnice Žanety Vaňkátové s názvem Sir Terry Pratchett
a Olejomalby, která představí
soubor větších i menších keramických figur ze světa fantazie spisovatele Terryho Pratchetta.

KŘÍŽOVKA O CENY

O

tázka Jaké zvíře má ve znaku obec Kryry na Lounsku? byla
tajenkou naší květnové křížovky. Odpověď na ni byla: havrana.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Michal Rais z Rochova u Úštěku, Věra Jeníková z Podbořan, Victorie Vilková z Radošova-Kyselky, Lenka
Huková z Děčína a Lucie Kalamenová z Neznaboh. 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 13. července, 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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