ročník 15 / ČERVENEC 2016

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

www.kr-ustecky.cz • www.u-tv.cz

Ústecký kraj
str. 3

Kam a čím v létě na výlet?

Soutěž zná své vítěze

29. ročník závodu je minulostí

DOPRAVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
NABÍZÍ MOŽNOSTI

ZA TŘÍDĚNÍ ODPADU
MAJÍ SKLENĚNÉ
POPELNICE

TOUR DE FEMININ
VYHRÁLA CYKLISTKA
Z DÁNSKA

slovo hejtmana

Internet se stává novým bojištěm
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Dánská cyklistka vyhrála závod

K

yberšikana, zneužití informací ze sociálních sítí, falešné weby a e-maily, krádež identity odesílatele, podvodná reklama,
prolomení elektronických databází s citlivými informacemi – s tím vším a mnohými
dalšími projevy se dnes běžně můžeme setkat při rozvinuté elektronické komunikaci.
Jen zdánlivě se toto téma netýká kraje jako
takového. Ale všichni úředníci i politici vymoženosti elektronické
komunikace čile a s výhodou denně využívají, a proto není na škodu připomenout si občas nebezpečí a úskalí, které nevhodné a neopatrné používání internetu může přinést. Ne nadarmo existuje
zákon o kybernetické bezpečnosti, který se dotýká i chodu krajského úřadu. Ústecký kraj v této souvislosti zaregistroval čtyři tzv.
významné informační systémy, jejichž nefunkčnost by mohla mít
negativní vliv na obyvatele Ústeckého kraje, ekonomické dopady
nebo dokonce vazbu na lidské životy. Tyto čtyři systémy jsou ekonomický a majetkový systém, spisová a archivní služba, poštovní
systém a internetové stránky.
Elektronická komunikace se netýká jen pracovních stanic a firemní sítě, ale dnes se odehrává stále častěji prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů. Zásady „kyberbezpečnosti“ ale platí i zde.
Krajští informatici se snaží maximálně zabezpečit počítačovou
síť úřadu před možnými útoky a nebezpečím zvenku, a proto jsou
logicky zavedena určitá pravidla a omezení, která mají za cíl bezpečnost elektronické komunikace úřadu uvnitř i navenek. Krajské
úřady a ministerstva mají také povinnost zavést velké množství
technologických, personálních a organizačních opatření, včetně
hlášení incidentů na Národní bezpečnostní úřad.
Účinným nástrojem komunikace s veřejností jsou krajské
webové stránky. Od počátku letošního roku jsme zaznamenali
více než 350 tisíc přístupů na náš hlavní web. Denně přijme a odešle krajská elektronická pošta tisíce emailů. V elektronické poště
jsme se setkali několikrát s falešnou identitou odesílatelů, proto
při elektronicky podaných žádostech preferujeme u odesílatele
zaručený elektronický podpis.
O tom, že kraj se snaží rozvíjet elektronickou komunikaci, svědčí
i každoroční zapojení do soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí „Zlatý erb“. Cílem soutěže je podpořit
modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím
rozvoje informačních služeb pro občany s využitím internetu
a ostatních elektronických médií. Od roku 2016 je tato soutěž ohodnocována finančním příspěvkem pro vítěze ve třech kategoriích.
Ústecký kraj je také spolu s ostatními kraji součástí projektu
Kraje pro bezpečný internet, kde se žáci a studenti vzdělávají jak
se správně a hlavně bezpečně chovat na internetu. Nově bude také
projekt rozšířen o kategorii seniorů, kteří také žádají o pomoc
a vzdělávání v této oblasti.
Pravidla bezpečného chování na internetu bychom samozřejmě
měli dodržovat i ve svém soukromém životě. Je známá řada případů zneužití informací na sociálních sítích a rodiče by měli k zásadám bezpečného používání internetu vést i své děti.
Pokud v běžném životě potkáte člověka, tak dle postavy, obličeje, chůze nebo slovního projevu poznáte, že jde o rodinného příslušníka nebo třeba vašeho známého. Na internetu to však neplatí
a i když se někdo tváří jako váš dobrý známý, tak je nutné vždy
ověřit, zda je to skutečně on.
Přeji vám příjemnou dovolenou a krásnou druhou polovinu
prázdnin!
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

29. ročník závodu „O cenu Českého Švýcarska“ Tour de Feminin 2016 opanovala sympatická dánská cyklistka Cecilia Uttrup Ludwigová poté,
co zvítězila v první a poslední páté etapě, které byly zároveň nejdelší v závodě. Česká reprezentantka Jarmila Machačová dojela celkově na jedenácté
příčce. Na snímku je na pódiu všech prvních deset dívek z celkového pořadí.
Pokračování na straně 7

Setkání hejtmanů s prezidentem ČR Zemanem

P

rezident republiky Miloš Zeman se na zámku Lány setkal
s hejtmany krajů České republiky
a primátorkou hlavního města
Prahy při příležitosti slavnostního rozsvícení „hejtmanských
lamp a lampy primátorky hlavního města“ na zámeckém rondelu
v Lánech. Na snímku je přivítání
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka českým prezidentem Milošem Zemanem.

P

o třech letech se stavba dálnice D8 otevírá veřejnosti. V sobotu 27. srpna 2016 čeká na příchozí prohlídka úseku rychlostní
komunikace, který se v prosinci
letošního roku konečně otevře
řidičům.

Rozpočet Ústeckého kraje na příští rok
a rozpočtový výhled do roku 2021

R

ozpočet na příští rok bude
sestaven v předpokládané
výši 14,7 miliardy korun s následujícími navrženými prioritami:
vytvoření podmínek pro zvýšení
růstu HDP kraje, maximální využití finančních prostředků z EU
a dalších evropských finančních
mechanismů k rozvoji kraje a sou-

Den otevřených dveří
na dálnici D8

středění finančních prostředků na
investice do majetku kraje.
Tyto navržené priority by ve
svém důsledku měly znamenat
například zkvalitnění dopravní sítě a dopravní obslužnosti
a růst zaměstnanosti prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacího procesu vedoucího k pruž-

nějšímu vstupu na trh práce.
Rozpočtový výhled do roku
2021 předpokládá vyrovnanou
zdrojovou a výdajovou část
hospodaření ve výši 13,6 až
14,9 miliardy korun. Zadlužení Ústeckého kraje klesne podle
rozpočtového výhledu v roce
2021 na 276 milionů korun.

Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si tuto část dálnice nad řekou Labe buď pěšky,
na kole či na in-line bruslích. Čeká
je prohlídka místa sesuvu a mimoúrovňové křižovatky. Dále se
seznámí se zabezpečením tunelu.
Bude připraven bohatý program pro děti a dospělé. Bližší informace včetně připravované kyvadlové dopravy k dálnici budou
na stránkách www.kr-ustecky.cz.

Potvrdí vláda příspěvek pro propuštěné horníky na Mostecku?

K

dyž v květnu schválila vláda
příspěvek pro zaměstnance
propouštěné z OKD, mostečtí
horníci z původního návrhu vypadli kvůli nesouhlasu ministra
financí. Za nespravedlivé to mají
jak krajští politici, tak horníci.
Premiér Buhuslav Sobotka při
své červnové i červencové návštěvě Ústeckého kraje zopakoval, že

doufá, že se koalice na rozšíření
kompenzací shodne. V těchto
dnech má o tom vláda jednat.
Na předsedu vlády s žádostí
o revizi nařízení vlády o kompenzacích pro propuštěné
horníky se dopisem koncem
května obrátil hejtman Oldřich
Bubeníček a krajská tripartita.
Na základě usnesení Zastupi-

telstva Ústeckého kraje ze dne
27. června se hejtman opětovně
obrátil na premiéra s naléhavou
žádostí o revizi usnesení vlády
ze dne 11. května 2016, kterým
schválila příspěvky horníkům
ke zmírnění sociálních dopadů
souvisejících s restrukturalizací
a útlumem těžby černého uhlí na
Karvinsku.

Hejtman píše premiérovi
„Vážený pane předsedo vlády,
věřím, že revize výše uvedeného
nařízení vlády odstraní výrazné
disproporce v oblasti podpory
zaměstnanců, jejichž pracovní místa jsou či budou rušena
v důsledku útlumu těžby uhlí,
a to jak v Moravskoslezském,
tak i Ústeckém kraji, kde rovněž

rozhodnutím vlády došlo k útlumu těžby společnosti Severní
energetická, a.s. Jsem přesvědčen o tom, že horníci v Ústeckém kraji, který je po dlouhá léta
energetickým srdcem republiky,
si zaslouží stejný přístup a pozornost jako jejich kolegové na
severní Moravě. Na základě našich dosavadních osobních jed-

nání věřím, že vláda v tomto případě své stanovisko přehodnotí
a příslušné usnesení rozšíří i na
severočeskou hnědouhelnou pánev,“ uvedl hejtman v dopise.
Změna nařízení vlády, která
by zahrnula i kompenzaci pro
mostecké horníky, již prošla připomínkovým řízením.
Pokračování na straně 2

Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Vybíráme z programu 115. RÚK, 4. volební období, dne 8. července
Odbor kancelář hejtmana obdržel od základních složek IZS
na základě výzvy 48 nominací, z nichž všechny splnily kritéria
a byly doporučeny k udělení Záslužné medaile. Většina ocenění
bude udělena za zásah při požáru v areálu litvínovského Unipetrolu. Slavnostní předání Záslužné medaile proběhne v září
tohoto roku.

Můj názor: Jak vnímáte možné nebezpečí v prostředí internetu?
Dovolené a prázdniny jsou v plném proudu. Proto jsme pro červencové vydání krajských novin zvolili toto
téma pro rubriku „Můj názor“ a obracíme se na Vás s následující otázkou: Jak vnímáte možné nebezpečí
v prostředí internetu?

Radní navrhují zastupitelům rozhodnout o schválení investičního výdaje záměru na rekonstrukci mostu na silnici II/240 v Roudnici nad Labem s náklady ve výši 150 000 tisíc korun včetně DPH.
V současné době je most ve špatném stavebně-technickém stavu
a z důvodu bezpečnosti muselo dojít ke snížení tonáže projíždějících vozidel. Jedná se o celkovou rekonstrukci stávajícího mostu.
Na základě provedených kontrol v dopravě a přepravě ve
dnech 16. 3. 2016 až 22. 5. 2016, byla u kontrolovaných dopravců osobní dopravy zjištěna porušení některých ustanovení
uzavřených „Smluv“. Celkově se jedná o sankce ve výši 396 tisíc
korun pro čtyři dopravce. Nejčastěji se jednalo o tato porušení:
nefunkční displej či hlášení zastávek či nevyhovující kapacita
vozidla.
Ústecký kraj v rámci projektu s názvem „OdCom - Objektivizace
stížnosti na zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji zakoupí
speciální zařízení, které přispěje k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků. Nákup zařízení má tři části: měřící kontejner
pro zařízení na měření ultrajemných částic, analyzátor a SMPS
(Scanning Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství.

Potvrdí vláda příspěvek pro
propuštěné horníky na Mostecku?
Pokračování ze strany 1
V těchto dnech se rozhodne
Rozšíření kompenzací má
podle premiéra Sobotky pojednávat tripartita 25. července,
poté vláda. Kteří horníci budou
mít na kompenzace nárok, definuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Premiér věří tomu,
že vláda vyrovnávací příspěvky
nakonec schválí. Loni rozhodla
o prolomení limitů v lomu Bílina, naopak v lomu ČSA limity
zachovala. Podle Severní energetické to znamená postupný
útlum těžby, který se dotkne
víc než tisíce lidí. Kompenzace
by se mohla týkat asi 1900 lidí.
Ministr financí a vicepremiér
Andrej Babiš však v tisku vyjádřil nesouhlas s plánem rozšířit
kompenzace pro propuštěné zaměstnance v hornictví i na Mostecko. Uvedl, že nevidí důvod,
proč by stát měl podporovat firmy, jako je Severní energetická,
které vydělávají miliardy. Kraj
a horníci však po vládě nepožadují příspěvky pro firmu, ale pro
konkrétní propouštěné horníky,

kteří rozhodnutím vlády o neprolomení těžebních limitů přicházejí o práci.
Horníci mají podporu vedení kraje
„Ústecký kraj horníky stále
podporuje. Pokud ANO nesouhlasí s tím, aby byli odškodněni
horníci mostečtí, tak si myslím,
že ve vládě jsou ještě dvě strany.
Sociální demokraté a lidovci by
mohli mít pro horníky pochopení a mohli by kompenzace prohlasovat,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Propouštění zaměstnanci OKD
dostanou 7 000, respektive 8 000
korun měsíčně. Finanční podpora se bude týkat všech propouštěných zaměstnanců OKD, tedy
nejen horníků, ale i pracovníků
v dalších profesích. Příspěvek
bude vyplácen po omezenou
dobu, a to v rozmezí tří měsíců
až maximálně pěti let, vždy podle
odpracované doby a věku pracovníka. Vedení kraje očekává,
že stejné podmínky schválí váda
i pro severočeské horníky.

Srpnové farmářské trhy

P

rázdniny jsou v polovině
a s nimi také na náměstích
měst Ústeckého kraje 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 srpen jsou podrobně vypsané všechny farmářské
trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí, středy 3., 10., 17., 24. a 31.
srpna od 8 do 16 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty

13. a 27. srpna od 8 do 12 hodin.
Litoměřice: Kostelní náměstí,
soboty 6. a 20. srpna od 8 do
12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 6. a 20. srpna od
8 do 12 hodin. Roudnice nad
Labem: Husovo
náměstí, soboty 13.
a 27. srpna od 8 do
12 hodin. Teplice:
Olympia-Srbice,
pátky 5. a 19. srpna
od 10 do 16 hodin,
Náměstí Svobody,
pátky 12. a 26. srpna od 9 do 16
hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 2., 9., 16., 23.
a 30. srpna od 9 do 16 hodin.
Kostelní náměstí, čtvrtky 4.,
11., 18. a 25. srpna od 9 do 16
hodin.

červenec 2016

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Tento problém bohužel vnímám velmi intenzivně. Internet
zasahuje všechny věkové kategorie, někdy právě jen a pouze
za účelem kriminálním. Podvody, lživé reklamy, podplacení a úplatní novináři, inzerenti
s podvodnými úmysly apod.
A to se vůbec nebavím a nenaznačuji kyberkriminalitu.

rodičovské ochrany počítače,
tabletu či mobilu, a také otevřenou diskusí v rodině a ve
škole. Zabránit kyberšikaně, či
dokonce kybergroomingu, je
možné jen tak, že budou děti
o tomto nebezpečí kvalifikovaně informovány. Rodina je pro
výchovu určující, a tak vidím
hlavní úlohu právě v komunikaci mezi rodiči a dětmi. A tak
jsem přesvědčen, že v současné
době je největším nebezpečím
na síti malá čtenářská gramotnost části populace, která se
není schopna v záplavě informací zorientovat a bezmyšlenkovitě věří, komentuje a přeposílá různé hoaxy bez toho, aby
byly prověřeny zdroje těchto
informací. Otevírají se tím
možnosti manipulace významné části veřejnosti, protože pro
každou sebeztřeštěnější teorii
lze na internetu bez problému
najít „jasné důkazy“.

Ladislav Drlý (KSČM), člen
Rady Ústeckého kraje pro majetek, investice, ekonomiku
Internet je stejně nebezpečný, jako nůž, puška nebo kamion. Jsou to věci, které ovládá
Jiří Řehák (PRO! Kraj),
krajský zastupitel
Ačkoli si myslím, že otázka
„Jak vnímáte možná nebezpečí
v prostředí internetu?“ odpovídá spíše okurkové sezoně než
skutečným problémům našeho
kraje, pokusím se však vyjádřit
svůj názor.
Věřím, že veškerá „nebezpečí“ internetu bychom našli
mezi klávesnicí a židlí – tedy
že si za problémy můžeme my
sami a ne internet. Ten je přesně tak nebezpečný, jak mu to
umožníme. Právě proto by
bylo největší chybou pokusit
se omezovat svobodu tohoto
média, cestu vidím spíše ve
větší informovanosti uživatelů
a hlavně těch nejzranitelnějších – tedy dětí. A to formou

člověk. A záleží na tom, jaký.
Na světě jsou miliony řidičů
kamionů, kteří podle dohodnutých pravidel a většinou
bezpečně převážejí miliony tun
nákladu. Pokud nám zrovna
neblokují jízdní pruh, ani jim
nevěnujeme pozornost. Pak
za volant sedne fanatik a z dopravního prostředku se stane
vražedná zbraň, která na místě
usmrtí 84 lidí slavících pád Bastily. Stejné je to s internetovým
prostředím. Pokud jej podle
dohodnutých pravidel využívají
lidé k získávání informací z veřejné sítě, ke komunikaci mezi
sebou nebo pro práci v uzavřených skupinách, jde o prostředí
bezpečné. V okamžiku, kdy počítač, tablet nebo chytrý telefon
začne používat někdo s cílem
neoprávněně získat a zneužít
informace, které se v internetovém prostředí šíří, může způsobit nedozírné škody. A nemusí
to být jen fousatý terorista. Stejné škody může způsobit i „naše
hodné dítě“, které celé dny tráví
u počítače a chce se jen „bavit“.
Ústecký kraj si je vědom, že snižování nebezpečí, které nám
hrozí od těch, kteří chtějí internetové prostředí zneužívat,
spočívá v osvětě pro běžné uživatele, jak mají internet a jeho
služby bezpečně využívat; i ve
vytváření bariér pro ty, kteří by
se chtěli nabourat do systémů
používaných krajským úřadem.
Proto jednou z priorit rozpočtu
kraje, kterou schválilo červnové
zastupitelstvo na příští rok, je
posilování kyberbezpečnosti.
Martin Klika (ČSSD), krajský radní
Především vnímám ohrožení dětí, které se v prostředí
internetu pohybují už ve velmi

útlém věku. Proto považuji za
důležitou součást prevence kriminality zvyšování povědomí
dětí o riziku spojeném s užíváním informačních a komunikačních technologií. Často ale
ani dospělí nemají dostatečné
povědomí o ochraně on-line
bezpečnosti. Ústecký kraj se
v letošním roce opět připojil
k projektu Kraje pro bezpečný
internet, který si klade za cíl
zábavnou formou zvýšit povědomí o bezpečném chování
na internetu pro děti i dospělé.
V osobním životě se jako otec
tří dětí snažím především zvýšit jejich bezpečí při používání
internetu důslednou kontrolou
toho, jakým způsobem děti
internet a komunikační technologie užívají. Kyberšikana
je podle mého názoru v současné době daleko rozšířenější
a mnohem horší způsob, jakým
si jsou schopni mladí lidé ubližovat. Stejně tak se stává stále
rozšířenějším jevem ve společnosti internetová kriminalita.
Lidé by si toto nebezpečí měli
uvědomovat a snižovat ho zvýšenou ostražitostí při práci s internetem.

Nová turistická karta Dolního
Poohří nabízí slevy i soutěž

N

ovou turistickou kartu,
díky které mohou návštěvníci regionu Dolního Poohří využívat zajímavé slevy
a ještě vyhrát třeba wellness pobyt, vydává Destinační agentura
Dolní Poohří. K dispozici bude
zdarma v informačních centrech.
„Navazujeme na úspěšnou
4K kartu, která fungovala v minulých letech a poskytovala návštěvníkům zajímavé slevy na
vstupné. V mnohém jsme ji ale
vylepšili,“ vysvětluje ředitelka
Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.

Nová turistická karta bude
číslovaná a nepřenosná. Na
rozdíl od 4K karty ji návštěvníci
Dolního Poohří získají zdarma
a platit bude delší dobu – od
června do října. K dispozici
bude v informačních centrech
Dolního Poohří (Klášterec nad
Ohří, Kadaň, Březno u Chomutova, Žatec, Louny, Jirkov,
Chomutov) nebo u poskytovatelů slev.
A co mohou získat návštěvníci za výhody? Slevy na vstupném poskytne třeba zámek
Červený Hrádek, zoopark Cho-

mutov, Horní Hrad, radniční
věž v Žatci.
„Zejména pro návštěvníky
z blízkého okolí je určena soutěž, spojená s kartou. Úkolem
je nasbírat minimálně deset
razítek z návštěvy zapojených
atraktivit a poté odeslat kartu na naši adresu,“ informuje
Libuše Novotná Pokorná. Po
uzávěrce, která je 14. listopadu, budou karty slosovány a na
výherce čeká pět cen, mezi nimi
například poukaz na wellness
pobyt v Dolním Poohří, poznávací víkend či sud piva.

Devět nových sanitek zlepší komfort přepravovaným pacientům

D

evět nových sanitních vozidel, díky finanční podpoře
Ústeckého kraje, zlepší komfort
přepravovaným pacientům nemocnic Krajské zdravotní. Sanitky představila v pátek 8. července
2016 v chomutovské nemocnici
Zdravotnická dopravní služba
Krajské zdravotní, a. s.
Nová auta nahradila vysloužilé vozy nevyhovující
současným potřebám pro přepravu pacientů a provozu na
pozemních
komunikacích.
Do vozového parku Krajské
zdravotní, a. s., tak přibyla
dvě sanitní auta tovární značky Volkswagen Transporter
se zástavbou upravenou pro
přepravu nedonošených, patologických novorozenců včetně

vybavení zdravotnickými přístroji a sedm nových sanitních
vozů tovární značky Fiat Ducato se zástavbou pro převoz
zraněných a nemocných osob.
Nové sanitky nejenže obnovily vozový park Krajské
zdravotní a snížily průměrné
stáří vozového parku, ale také
nabízí přepravovaným pacientům lepší komfort při cestování. „Například se jedná o nižší
hlučnost auta nebo lepší teplotní pohodlí. Zlepšily se také
pracovní podmínky pro řidiče
a posádku zdravotnické dopravní služby. V současné době
Krajská zdravotní disponuje 61
sanitními vozidly, se kterými
jezdí 80 řidičů, kteří při přepravě pacientů najedou měsíčně

na jednom voze v průměru tři
tisíce kilometrů,“ řekl předseda představenstva Krajské
zdravotní Jiří Novák.
Generální ředitel Krajské
zdravotní Petr Fiala doplnil, že
nové sanitní vozy jsou určené
nejen pro chomutovskou zdravotnickou dopravní službu, ale
také pro ústeckou a děčínskou.

Jeden sanitní vůz pro přepravu
nedonošených novorozenců
poputuje do zdravotnické dopravní služby v ústecké Masarykově nemocnici, druhý
zůstane v Chomutově. Stejně
tak i čtyři sanitky Fiat Ducato, poslední tři vozidla dostala
zdravotnická dopravní služba
Děčín.

Devět nových sanitních vozů zlepší komfort přepravovaným pacientů.
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Nostalgické železniční linky lákají přes léto na výlety

O

d Velikonoc, kdy byl zahájen provoz nostalgických železničních turistických linek a lodní linky 901,
můžeme říci, že se tento projekt
úspěšně zapojil do široké nabídky spojení Dopravy Ústeckého
kraje (DÚK). Zájem cestujících
o víkendové a sváteční spoje zaměřené na rekreační turistiku
neustále narůstá, a to nejen ze
strany obyvatel Ústeckého kraje,
ale též i z okolních krajů, a dokonce i z opačného konce republiky. V srpnu jsou k dispozici celkem čtyři víkendy, kdy je možné

tyto turistické linky využít, proto
přinášíme tipy na dva výlety v cenově příznivém tarifu DÚK.
T5 Roudnice nad Labem Straškov - Libochovice
„Podřipský motoráček“ nabízí dva páry spojů, ke kterým
se snadno dostanete z hlavní
tratě 090 Praha – Děčín nebo
lokálkou na trati 114 Postoloprty – Lovosice. Historický motorový vůz řady 830 (M262) vás
přenese v čase do doby, kdy se
tolik nespěchalo. Projížďku romantickou krajinou Podřipska

lze spojit s návštěvou vodního
hradu v Budyni nad Ohří či zámku Libochovice. Cílem návštěvy
mohou být také Mšené-lázně, kde se projdete rozsáhlým
parkem, v němž se nacházejí
památkově chráněné secesní
stavby areálu lázní. Řadu památek a zajímavostí nabízí přímo
Roudnice nad Labem, odkud
díky častému vlakovému spojení nemusíte při přestupu z linky
T5 pospíchat. Pokud budete mít
s sebou jízdní kolo – nevadí. Motoráček si dokáže spolehlivě poradit s přepravou až pěti kol.

Zámek Krásný Dvůr nabízí výletníkům pohled do historie.

T6 Kadaň - Prunéřov - Kadaň - Krásný Dvůr - Podbořany
„Doupovský motoráček“ má
v nabídce celkem čtyři páry spojů, z toho dva jedou až do Podbořan. Z jedné strany je dostupný
z hlavní tratě od Ústí nad Labem
a Karlových Varů, na druhém
konci od Plzně. Královské město Kadaň láká hned na několik

Cestující mohou navštívit i krásný a honosný zámek v Libochovicích.

Ohlédnutí za oslavami 130 let Šenovky

T

rať z České Kamenice do
Kamenického Šenova, na
které Ústecký kraj objednává nostalgickou turistickou
linku T1, oslavila v sobotu 18.
června 130. výročí své existence.
Velkolepé akce, kterou pořádal
současný vlastník tratě a provozovatel linky T1, Klub železničních cestovatelů, se zúčastnilo
na tisíc návštěvníků.

Dopravní spojení za celodenním zábavným programem zajišťovala nejen posílená souprava linky T1, zvláštní vlak z Prahy
přes Ústí nad Labem, ale také
mimořádně upravený provoz na
lince U8 Děčín - Rumburk, kterou u dopravce ČD objednává
Ústecký kraj. Moderní motorové jednotky byly totiž v tento den
nahrazeny historickými velko-

kapacitními soupravami. Cestujícím však jednodenní omezení
komfortu dnes již standardních
klimatizovaných
bezbariérových motorových jednotek nevadilo. Mimořádná akce se špetkou nostalgie vyvolala u starších
vzpomínky na mladá léta a pro
mladou generaci šlo o atraktivní
zpestření cesty a poznání něčeho neobvyklého.

historických památek, ale i okolí
v údolí Ohře je unikátní přírodní
památkou. Nedaleko zastávky
Poláky se nachází vodní nádrž
Nechranice s nejdelší sypanou
hrází o délce šest kilometrů. Nelze vynechat návštěvu kulturní
památky - Zámku Krásný Dvůr.
Ten je obklopen unikátním anglickým parkem o rozloze 96 ha

a pochází z konce 18. století.
V blízkosti linky T6 je několik
cyklistických tras, a tak i zde lze
pro ulehčení námahy využít přepravu jízdních kol.
Jízdní řády turistických linek
najdete na www.dopravauk.cz,
případně v informačních kancelářích DÚK, turistických infocentrech nebo na pokladnách ČD.

Ústecký kraj má Plán dopravní
obslužnosti na roky 2017 - 2021

D

opravní plán je důležitým pracovním nástrojem objednavatelů (krajů a Ministerstva dopravy) při
tvorbě přepravní nabídky vlaků
a autobusů veřejné dopravy.
Analyzuje tendence vývoje
obyvatelstva v kraji, přepravní
proudy, vyhodnocuje data ze
sčítání cestujících. Umožňuje
kvalifikovaný odhad předpokládané poptávky a plánování

nabídky spojení. Zároveň je vodítkem pro dlouhodobé plánování investic do infrastruktury
nebo vozového parku. Ucelená
forma dopravního plánu přispívá k větší čitelnosti úmyslů objednavatele, a to nejen ve vztahu
k občanům a obcím, ale i k partnerům vně kraje.
„Ústecký kraj navazuje
na předchozí plán z let 2011
– 2016, který se podařilo vý-

znamně realizovat a je tak dokladem, že dopravní plánování
má pozitivní přínos pro rozvoj
veřejné služby,“ uvedl radní
pro dopravu Jaroslav Komínek. Finální podobu nového
plánu schválilo zastupitelstvo
na svém posledním zasedání.
Aktuální i nově schválený plán
pro léta 2017 – 2021 je v elektronické podobě k dispozici na
www.dopravauk.cz.

Jako za starých časů. Projížďka u lidí vyvolala vzpomínky.

Kraj opravuje silnice za miliony

I

letos se musí řidiči v Ústeckém kraji na několika místech obrnit trpělivostí, opravují se zde
vozovky. Velkou část výdajů pokryje kraj z vlastního rozpočtu, nezanedbatelný je ale také příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury. Le-

tos teprve podruhé stát přidá krajům na opravy
silnic II. a III. třídy. Na opravy silnic padne 680
milionů korun, z toho 450 dává kraj ze svého. Na
snímku je stav silnice III-24719 v obci Čeřeniště
na Ústecku před a po opravě.

Pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje proběhne akce

2.8.2016 Handy cyklo maraton 2016

Přijďte podpořit tým Ústeckého kraje a společnosti Autodrom Most.

Průjezdní body
>> cca 16.00 hod. náměstí Litoměřice
>> cca 18.00 hod. Autodrom Most
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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.

Výrobce medu Filip Horák
- litoměřický medař Filip Horák navázal na rodinnou tradici
včelaření v úrodném Českém
středohoří. Včelaří s respektem
k přírodě v moderním úlovém
systému, který nebrání včelám
v přirozeném rozvoji při zachování všech hygienických a veterinárních požadavků. Včely
sbírají nektar v příměstských

zahrádkářských koloniích v okolí Litoměřic. Díky bohaté a druhově velmi pestré včelí pastvě
v sobě dozrávající med uchovává
mnoho zajímavých chutí a vůní.
Postupným odebíráním a vytáčením zralých medných plástů
získává Filip Horák chuťově pestrou škálu květových i medovicových medů.
Mýdlárna Šafrán z Velké
Bukoviny - metodou „za studena“ s přídavkem bylinek
s blahodárnými účinky vyrábí
ručně Klára Šafránková z Velké
Bukoviny mýdla s typickým logem květem šafránu. Sortiment
mýdel je široký od levandulového, měsíčkového, přes mýdlo
s kozím mlékem, medem nebo
skořicí. Mýdla jsou balena ručně
a co nejvíce v souladu s příro-

dou. Výrobky jsou certifikovány
podle Nařízení Evropského parlamentu, Rady o kosmetických
přípravcích a Zákona o ochraně
veřejného zdraví a řadí se v oblasti kvality mezi jedny z nejlepších na českém trhu. Dalším
sortimentem jsou koupelové soli
a šumivky do koupele s přidáním
voňavých bylinek určených nejen k tomu, aby vás přenesly do
světa štěstí, pohody a zapomnění běžných starostí.

Pivo ZLoun v pivovarské
restauraci v Lounech - sládek
Radek Taraba vaří piva původních receptur z přírodních surovin bez použití chemických
přísad v pivovárku Pivo ZLoun.
Na čepu je stále pět druhů piv
a jsou to 10° ZLoun světlé výčepní pivo, 11° JanTar ZLoun

polotmavý speciální ležák, 12°
Tvrďák ZLoun světlý ležák, 13°
Lyon tmavý speciální ležák a 15°
ALEnt ZLoun Indian Pale Ale.
Další piva se vaří příležitostně,
například velikonoční 12° Kopřivový pomohod ZLoun nebo
medový Vánoční Méďa ZLoun.
Srdcem pivovaru je varna, která
je součástí pivovarské restaurace a pan sládek, je-li přítomen,
rád provede exkurzí všemi provozy.
Jízda po železniční trati
Most – Dubí – Moldava v Krušných horách - kulturní památka Moldavská dráha vedoucí
z Mostu přes Dubí do Moldavy
byla postavena ve druhé polovi-

ně 19. století. O historickou trať
pečuje Klub přátel Krušnohorské železnice, který byl založen
skupinou nadšenců za účelem
záchrany železnice, propagace
a pořádání akcí pro veřejnost
na této železniční trati. Od roku
2016 lze na moldavské trati použít kromě jízdenky Českých
drah i jízdenku integrovaného
dopravního systému Doprava
Ústeckého kraje (DÚK). Klub
přátel Krušnohorské železnice se zabývá také získáváním
a uchováváním historických
železničních předmětů pro další generace, které můžete vidět
v železniční expozici ve stanici
Osek-město.

První etapa rekonstrukce kostela Ústecký kraj udělil v Praze
Ústečtí lékaři pomohli české
menšině v rumunském Banátu ve Vidhosticích byla dokončena Mimořádnou cenu Ď 2016

U

ž skoro 200 let žije v Karpatech, kterými se v jižním
Rumunsku prodírá Dunaj, česká menšina. V posledních letech
čím dál tím více krajanů odchází
do Čech nebo rumunských měst.
Není totiž jednoduché zůstat
v celkem šesti vesnicích, kde
není možné sehnat práci, kde
nefunguje místní doprava a kde
je nejbližší lékař vzdálen více než

Na území Banátu jsou zachovalé malebné vesnice.

hodinu cesty – pokud není sníh
nebo delší deště. Těm krajanům,
kteří v překrásné panenské krajině zbyli, se snaží pomoci pár dobrovolníků. A mezi tyto nadšence
je od letošního června nutno zařadit i lékaře Krajské zdravotní
a. s. Jejich rockové skupiny Axon
a Pruti uspořádaly koncert, ze
kterého bylo dobrovolné vstupné
věnováno na léky pro Banát.
Tyto léky byly předány ve
dvou českých vesnicích Gernik
a Eibentál zdravotním sestrám,
které mají skutečně složitou úlohu – nahrazují práci lékaře. Obě
měly velkou radost, protože předaný zdravotnický materiál by
běžnou cestou nesehnaly.
Připravil: Jiří Řehák

S

lavnostního varhanního koncertu v kostele sv. Martina ve
Vidhosticích u Vroutku, který se
konal u příležitosti ukončení první části rekonstrukce kostela, se
o víkendu zúčastnil také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s manželkou.
Za účasti litoměřického biskupa Jana Baxanta, který požehnal kostelu i restaurovaným
varhanám a vysvětil nový dřevěný kříž, zorganizovalo Sdružení
přátel kostela sv. Martina, pod
vedením předsedy Františka
Černíka, oslavu za přítomnosti
zástupců donátorů a řady hostů.

„V lounském okrese se v posledních letech podařilo zachránit už řadu kostelů, které bývaly
chloubou a dominantou mnoha
vesnic. Mohlo by se zdát, že se
postupem doby jejich význam
mění, mnohde stále zůstávají
součástí širšího kulturního dění
obce a zájem o jejich udržení si
určitě zaslouží,“ říká hejtman
Oldřich Bubeníček k tématu.
Pozdně barokní kostel svatého Martina z roku 1791 přestal
být před lety využíván a dlouhodobě chátral. V roce 2002 dostal
novou střechu a připravil se projekt na jeho další obnovu.

V

eřejné poděkování za mecenášství zaznělo v pátek na
Nové scéně Národního divadla
v Praze z úst krajské radní pro
oblast kultury a památkové péče
Jitky Sachetové směrem k trenérovi mládeže Atletického klubu
Chemopetrol Litvínov Jaroslavu
Neubertovi. Nejen za svoji dlouholetou nezištnou práci obdržel
Mimořádnou cenu Ď Ústeckého
kraje 2016.
S cílem inspirovat dobrodince
v celé republice vyhlásila Jitka
Sachetová také „pozvánku do
Ústeckého kraje“ pro jednoho
z několika set nominovaných dobrodinců v dalších 13 regionech
České republiky. Držitelem hrazeného pobytu se stala dobrovolnice

Hospice Anežky České v Červeném Kostelci Marie Paclíková.
„Chtěla bych jménem Ústeckého kraje a také jménem svým
inspirovat všechny mecenáše
a dobrodince z celé republiky
k návštěvě našeho krásného kraje, který se může pochlubit nejen
řadou krásných míst ale také
mimořádnými mecenáši a dobrodinci,“ řekla ve svém projevu
Jitka Sachetová. Oceněného
Jaroslava Neuberta pro nemoc
zastoupil Svatopluk Jedlička,
který pro něj převzal cenu v podobě speciálně namalovaného
obrazu malíře Martina Vavryse.
Nominací vyjádřil veřejné „Děkuji“ oceněnému Atletický klub
Chemopetrol Litvínov.

V ústecké nemocnici funguje nové
centrum nukleární medicíny

P

ET centrum, tak se jmenuje
nové oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, které vzniklo
v rámci druhé etapy modernizace
pracoviště konvenční nukleární
medicíny V Podhájí. V rámci modernizace, provedené za podpory
Ústeckého kraje, došlo k zásadní
rekonstrukci prostor včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT
(pozitronová emisní a RTG počítačová tomografie).
„Jsem rád, že se nám v Ústeckém kraji povedlo zachránit
onkologické centrum. Dovolím
si říci, že je to jeden z největších
úspěchů současného vedení kraje v tomto volebním období. Pro
zachování onkologického centra
jsme však museli splnit několik
podmínek, jak tady na pracovišti
v Ústí nad Labem, tak na detašovaném oddělení v chomutovské
nemocnici. Jednou z podmínek
bylo vybavení onkologických pra-

covišť, nukleární medicíny novými přístroji a rekonstrukce stávajících prostor, díky které jsme
se dnes sešli. Zdravotní personál
Krajské zdravotní, tak má odpovídající přístrojové vybavení a důstojné prostory pro léčbu svých
pacientů,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Nákup přístrojů komplexního
onkologického centra byl financován z 19. Výzvy Integrovaného operačního programu - Ministerstva zdravotnictví České
republiky za 68 423 806,00 Kč
včetně DPH. Dotace ve výši 85%
činila 58 160 235,10 Kč. Zbylých 15% ve výši 10 263 570,9
Kč uhradila Krajská zdravotní
z prostředků Ústeckého kraje,
který z pozice jediného akcionáře Krajské zdravotní navýšil
základní jmění se záměrem jeho
využití formou spoluúčasti při
realizacích dotačních zdrojů.

Nový přístroj komplexního onkologického centra.

Hejtman Oldřich Bubeníček v kostele sv. Martina ve Vidhosticích.
Foto: Z. Riedl

Marie Paclíková (vlevo) převzala pozvánku do Ústeckého kraje od
Jitky Sachetové za přítomnosti Svatopluka Jedličky z Rotary klubu, který
zde zastoupil oceněného Jaroslava Neuberta.

Ústecký kraj představí regionální výrobky,
produkty a řemesla na výstavě Země Živitelka
jednotlivých turistických destinacích kraje, sdružuje Katalog
řemeslné výroby. V katalogu najdete například držitele ocenění
Regionální potravina Ústec-

K

atalog řemesel Ústeckého
kraje pro rok 2016 a výrobky s označením Regionální
potravina Ústeckého kraje 2016
a Nejlepší potravinářský výrobek kraje Přemysla Oráče 2016
budou představeny na tradiční
výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Ve dnech 25. – 30. srpna 2016
bude Ústecký kraj prezentovat
své regionální výrobce, regionální značky, potraviny a produkty
na 43. ročníku zemědělské výstavy Země Živitelka. Všechny
výrobce, přehledně seřazené po

kého kraje či oceněné v soutěži
Nejlepší potravinářský výrobek
kraje Přemysla oráče.
Zbrusu nový stánek Ústeckého kraje (viz archivní foto) na-

jdete v pavilonu T, a kromě katalogu řemesel zde bude připraven
široký výběr propagačních materiálů Ústeckého kraje a ochutnávky regionálních výrobků.

Ústecký kraj
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Studenti OA a SOŠZE Žatec na stáži v severním Německu Autosalon na teplické

S

edm studentů 2. a 3. ročníku
oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí se zúčastnilo odborné stáže v Německu. Tato stáž byla v programu
Erasmus+ organizována společností Northcom Most.
Práce studentů byla předem
daná v rámci projektu, kterou si
pro ně němečtí učitelé připravili. Náplní byla úprava pozemku,
kde dláždili chodník, sázeli rostliny a také měli možnost pracovat
s moderními stroji. Pracovali od
pondělí do pátku a tak jim zbyl
čas na poznávání okolí.

„Navštívili jsme nádherné
město Rostock a krásné přístavní město Wardemünde. Voda
v moři byla ledová, ale i přesto
jsme ji museli vyzkoušet. Další
víkend jsme jeli na ostrov Rujana, kde jsme si prohlédli výstavní
ponorku a byli jsme seznámeni
s chodem tohoto obřího stroje.
Stáž jsme si užili a máme zážitky
na celý život. Tuto zkušenost bychom všem doporučili. Děkujeme, že jsme dostali tak úžasnou
příležitost,“ znělo z úst studentů.
Připravili: Pavlína Gyurisová
a Jakub Žilák, studenti

průmyslovce již počtvrté

J

Studenti na stáži například dláždili chodník.

V celostátní soutěži digitální gramotnosti
zvítězila žákyně ústecké obchodní akademie
O
bchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky v Ústí nad Labem disponuje jako jedna z mála
středních škol v Ústeckém kraji
licencí akreditovaného střediska
ECDL. European/International
Computer Driving Licence je
celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové
gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.
V lednu 2016 vyhlásila Česká
společnost pro kybernetiku a in-

formatiku soutěž pro české školy, které využívají mezinárodní
koncept ECDL, s cílem podpořit rozvoj digitální gramotnosti
žáků a objektivní přístup pedagogů k hodnocení výsledků ICT
vzdělávání.
V období od 1. února do 30.
dubna 2016 bylo hodnoceno
téměř 50 českých škol a 1500 jejich žáků. Kritériem úspěšnosti
nebyl jen celkový počet realizovaných zkoušek ECDL a jejich
výsledky v daném období, ale

také struktura ECDL modulů
a zaměření na aktuální témata, jako je například bezpečné
používání informačních technologií, spolupráce a výměna
informací na internetu, úpravy
digitálních obrázků či tvorba
webových stránek.
V kategorii soutěže o nejvšestrannějšího žáka zvítězila
Thanh Hai Le Thi, studentka
3. ročníku oboru ekonomické
lyceum Obchodní akademie
a jazykové školy s právem státní

jazykové zkoušky Ústí nad Labem.
Vítězce byla předána hodnotná cena. „Blahopřejeme naší
žákyni k výbornému umístění
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Úspěch nás velmi
těší, vítězství v soutěži o nejvšestrannějšího žáka je odrazem
kvalitní pedagogické práce,“
uvedla zástupkyně ředitele školy
Štěpánka Přibylová.
Připravil: Mgr. Lukáš Heller,
učitel

Lesnická škola má svůj med

S

lavnostním otevřením nového
včelína v kunratickém arboretu Střední lesnické školy Šluknov,
který byl vybudován za finančního
přispění Ústeckého kraje, zahájil
hejtman Oldřich Bubeníček návštěvu města u příležitosti oslav
jeho patronů. Začátek slavnosti
patřil trubačům školy, kteří vystoupili netradičně na věž kostela.
„Finanční podporu na rozvoj
včelařství schválila Rada Ústeckého kraje v letošním roce hned
pro dvě naše školy,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček. Střední
škola zahradnická a zemědělská
v Děčíně ji obdržela na zakoupe-

ní včelařských pomůcek, Střední
lesnická škola Šluknov pak na
vybudování výukového včelína.
„K našim oborům vždy v minulosti včely patřily, úly byly u každé
hájenky,“ vysvětlil důvod zájmu
o včelařství ředitel školy Rudolf
Sochor. O školní včelín se třemi
včelstvy pečuje patnáct studentů.
Jeden z nich se pro koníček tak
nadchl, že už má včelstvo doma.
Škola vede již několik let spolu
s krajem jednání o převodu státních pozemků tak, aby na nich
mohli žáci hospodařit. Škola si
musí pozemky od státu zatím jen
pronajímat.

iž čtvrtý ročník autosalonu
uspořádala Střední průmyslová škola v areálu teplické
průmyslovky. Spolu s ředitelem
školy Jiřím Nekudou autosalon zahájila vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého
kraje Dagmar Waicová.
Na slavnostním zahájení autosalonu vystoupil pěvecký sbor
ZŠ Maršovská, který sklidil zasloužilý potlesk všech přítomných. Kromě aut světových značek byly k vidění také motocykly

a zásahová vozidla Policie ČR.
Pozornost budilo nové Audi Q7
i vybrané modely známých značek. V prostorách školy současně
probíhal den otevřených dveří.
Průmyslovka je součástí páteřní školy Ústeckého kraje s úplným názvem Hotelová škola,
Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, Teplice. Samotná střední průmyslová škola
zajišťuje výuku čtyřletých oborů
dopravní prostředky, informační
technologie a výpočetní techniky
ve strojírenství.

Autosalon zahájil ředitel školy Jiří Nekuda a vedoucí odboru
ŠMT KÚÚK Dagmar Waicová.

V Mikulášovicích mají díky
Ústeckému kraji novou kuželnu

Ú

Nový včelín v kunratickém arboretu lesnické školy Šluknov.

plně novou kuželnu představila starostka Mikulášovic Miluše Trojanová hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu
Bubeníčkovi a náměstkovi hejtmana Stanislavu Rybákovi.
Nové prostory budou sloužit
nejen pro místní oddíl kuželkářů TJ Spartak Mikulášovice, ale
také pro různá setkání s obyvateli. Obec získala na rekonstrukci dotaci z Fondu Ústeckého
kraje.
„Chtěli bychom poděkovat
Ústeckému kraji, že nám po-

mohl toto vše vybudovat. Moc
to pro nás znamená, že máme
i my v takto malém městě tak reprezentativní prostory,“ uvedla
starostka Mikulášovic. Kuželnu
si město opravilo svépomocí,
většinou díky samotným kuželkářům. Opravy probíhají po více
než čtyřiceti letech. „Jsme rádi,
že jsme mohli pomoct, alespoň
finančně. Kuželky tady mají tradici více než sto let, tak doufám,
že s novou kuželnou to bude ještě mnohem déle,“ dodal hejtman
Bubeníček.

Nové prostory budou sloužit i třeba pro setkání vedení obce s obyvateli.

V nových dílnách pracují klienti
Domova bez hranic se dřevem či hlínou

D

vě nově zrekonstruované
budovy Domova bez hranic
slavnostně otevřeli v Rumburku. Byl tak dokončen projekt
transformace pobytových zařízení sociálních služeb. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček si mohl prohlédnout
zmodernizované pokoje klientů,
společenské místnosti i dílny,
kde klienti tvoří ze dřeva či hlíny.
„Měl jsem možnost se sám přesvědčit, jak skvěle jsou vybaveny
pokoje klientů a v jakých nyní žijí
podmínkách. Mají své soukromí,
vlastní prostor. Velké poděkování

patří i zaměstnancům domova.
Hlavně díky nim se tady klienti

cítí dobře,“ uvedl při otevření
hejtman Oldřich Bubeníček.

Dílna, kde si klienti sami tvoří ze dřeva či hlíny.

Ústecký kraj
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psali jsme před deseti lety
V odstavcích TEHDY jsou informace z krajských novin
ÚK ze srpna 2006, v částech DNES aktuální situace.
TEHDY Hejtman Jiří Šulc se zúčastnil slavnostního zakončení stavby hraničního mostu dálnice D8. Na dálnici byl
uložen symbolický „poslední kubík“ betonu. Práce však pokračují dál, slavnostní uvedení do provozu by se mělo uskutečnit ještě letos. „Jsem rád, že k otevření této klíčové stavby
máme zase o kus blíže,“ uvedl tenkrát hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc.
DNES Po dálnici D8 se stále ještě nejezdí. Poslední úsek
rychlostní komunikace přes České středohoří bude dokončen podle plánu,
tedy letos v prosinci,
prohlásil na červnové konferenci v Praze
ministr dopravy Dan
Ťok. Předběžný termín je 16. prosince.
Stavbu v roce 2013
přerušil sesuv půdy.
TEHDY Zástupce Ústeckého kraje Radek Vonka navštívil kostel svatého Matouše v Prackovicích na Litoměřicku
a zkontroloval, jak probíhá jeho rekonstrukce. „Ústecký
kraj přidal na generální opravu částku 500 tisíc korun. Záchrana takových kulturních hodnot má své opodstatnění
a kraj se hodlá na takových projektech spolupodílet,“ řekl
mimo jiné Radek Vonka.
DNES Kraj i nadále zabezpečuje ochranu kulturních památek. V regionu byl naposledy rekonstruován kostel
svatého
Martina
ve Vidhosticích na
Lounsku. Od roku
1958 je zapsán jako
kulturní
památka
České
republiky.
V posledních letech
byl už ve špatném
stavu, proto byla nutná oprava.
TEHDY Ústecký kraj zaznamenal další významný úspěch
při jednání se zahraničními investory, japonská firma Hitachi, od něj koupila 40 hektarů pozemků v průmyslové zóně
Triangle u Žatce. Česká pobočka Hitachi zde chce postavit
továrnu na montáž televizorů za 2,5 miliardy korun. Měla
by zaměstnat 2000 lidí.
DNES Japonská firma Hitachi, zabývající se automobilovým průmyslem, stále zaměstnává v průmyslové zóně u Žatce lidi. Zde je od roku
2013 a její plánovaný
cílový počet zaměstnanců do roku 2020
je 500. Nyní je v zóně
zatím pět funkčních
továren, další mají
za sebou už alespoň
zkušební provozy.
TEHDY Ústecký hejtman Jiří Šulc se zúčastnil slavnostního zahájení stavby průmyslového lihovaru v Trmicích
u Ústí nad Labem. Hejtman společně se svým náměstkem
a zástupcem Radkem Vonkou, s představiteli investora
a stavební firmy poklepali symbolicky na základní kámen
nového závodu.
DNES Pronikavý zápach z trmického lihovaru obtěžoval
místní obyvatele v letech 2007 až 2010. Od tohoto roku výroba
stojí. V roce 2013 koupila lihovar firma Liberta Energy. Nyní je
podnik blízko k tomu,
aby znovu rozjel provoz. Závod totiž dostal
pravomocné územní
rozhodnutí.
TEHDY Letos se prestižní celostátní soutěž Stavba roku
2006 koná již počtrnácté. Ze 44 přihlášených staveb prošlo
24. Mezi nimi jsou také dva zástupci Ústeckého kraje - je to
systém vytápění ústecké zoologické zahrady a silniční most
u Žďárku, který vede přes železniční trať. Tento most stál
2,5 milionu korun.
DNES Čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Stavba roku
ještě nezná pro tento rok své vítěze, ale loni v Ústeckém kraji
uspěla úprava Löschnerova náměstí v Kadani.
Projekt představuje revitalizaci náměstí v Kadani, kterým se vytvořilo zklidnění dopravy
a úpravy v okolí hřbitovního kostela sv. Anny.
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Druhé nejmenší město v republice
obhájilo vítězství ve Skleněné popelnici

Z

ámeček Větruše vytvořil kulisy slavnostnímu vyhlášení výsledků tradiční soutěže Skleněná popelnice za rok 2015. V třídění odpadů se šampionkou mezi obcemi
stala Doubice, mezi městy pak byla nejlepší
Loučná pod Klínovcem. Ta je se svými 124
obyvateli druhým nejmenším městem v České republice. Soutěž obcí v třídění odpadů
každoročně vyhlašuje Ústecký kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Město Loučná pod Klínovcem obhájilo své
prvenství z předchozího ročníku. Podle radnice je to důkaz toho, že třídění odpadů ve
městě funguje tak, jak má. „Občané u nás třídí a třídí hodně. A kdybychom měli možnost
rozšířit počet stanovišť, třídili by ještě více,“
říká Klára Durecová z Městského úřadu
v Loučné pod Klínovcem. Ve městě nyní mají
šest sběrných míst, kde jsou zpravidla umístěny dvě sběrné nádoby od každé komodity,
ale potřeba by jich bylo osm až deset. Za Loučnou pod Klínovcem se v kategorii měst na
druhém místě, stejně jako v minulém ročníku
soutěže, umístil městys Ročov, na bronzové
příčce se usadil městys Brozany nad Ohří.
V kategorii obcí se na přední příčky posouvali finalisté z roku 2014 a objevil se i jeden nováček. Z třetího na první místo za rok

2015 poskočila obec Doubice. Jen o několik
málo bodů méně měla druhá obec Měděnec,
která v předchozím finále vůbec nefigurovala, a ze čtvrtého na třetí místo v meziročním srovnání vystoupala obec Kryštofovy
Hamry. „S tříděním odpadů máme dobré

zkušenosti, sbíráme poměrně velké množství tříděného odpadu. Aktuálně se snažíme
domluvit s okolními obcemi na určité optimalizaci a sjednocení celého systému třídění
v celém Šluknovském výběžku,“ prozrazuje
starosta Doubic Jan Drozd.

Zástupci vítězného města Loučná pod Klínovcem dostali ocenění.

Chcete se proletět nad krajem? Den otevřených dveří Domova
přilákal do Jiřetína spousty lidí
Přihlaste se do fotosoutěže

S

outěž o zajímavé ceny, určená pro amatérské i profesionální fotografy, s tématem
„Proč mám rád Ústecký kraj“
odstartovala v uplynulých dnech
v rámci projektu 15 let Ústeckého kraje. Až do 15. srpna mohou
zájemci o účast zachytit svým fotoaparátem vše, co je v regionu
zaujalo a co se v kraji změnilo za
uplynulých 15 let.
Fotografie lze do soutěže zasílat elektronicky, podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách http://15letuk.
kr-ustecky.cz/fotosoutez/, kde
naleznete také pravidla a můžete
si zde prohlédnout již přihlášené
fotografie.
O finalistech soutěže rozhodne
do konce srpna veřejné hlasování, závěrečný verdikt o vítězi
hlavní ceny bude v rukou odborné

poroty, přičemž tento obdrží hodnotnou cenu od Ústeckého kraje
– poukázku na odběr fotografického zboží v hodnotě 10 000 Kč
a vyhlídkový let malým letadlem.
Pro milovníky fotografování to
jistě bude skvělá příležitost, jak
získat neopakovatelné záběry regionu z ptačí perspektivy.
Na výlet letadlem se mohou
těšit také první tři účastníci
ocenění veřejností za každou
kategorii, dalších 13 účastníků
s nejvyšším počtem hlasů v každé kategorii získá volné vstupenky na vybrané akce v regionu Ústeckého kraje - veslařské
a kanoistické akce v Labe Aréně
Račice, letecké dny a akce na
letišti v Roudnici nad Labem,
motoristické závody a akce na
Autodromu Most a závody koní
na mosteckém hipodromu.

D

ne 5. července se v malebné
obci Jiřetín pod Jedlovou
konal první Den otevřených dveří Domova svaté Máří Magdalény. A právě sem dorazil na pozvání vedoucí Domova Marcely
Dvořáčkové i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Mezi přítomnými byli na slavnostním zahájení také starosta
Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav
Kaprálik, místopředsedkyně Krajské rady seniorů Ústeckého kraje
Květoslava Čelišová či poslankyně
Gabriela Hubáčková. Všichni se
poté odebrali na prohlídku Domova, respektive jeho tří částí.
Vedoucí Domova Marcela Dvořáčková představila hejtmanovi
zařízení, klientky a seznámila ho
s problematikou této sociální oblasti. V rámci Dne otevřených dveří
byl zejména pro děti připraven bo-

hatý program. Přítomným se představila práce dobrovolných hasičů,
členů celní správy a s tancem vystoupilo před diváky i trio klientek
Domova.
Zřizovatelem Domova sv. Máří
Magdaleny je Diecézní charita Litoměřice. Pod ní spadá i oblastní
charita Šluknov i Rumburk.

Na prohlídce Domova se jeho
vedoucí Marcela Dvořáčková
(vpravo) setkala s voršilkou, která
v Domově vypomáhá.

Hasiči ze Lkáně mají novou zbrojnici

V

rámci Dětského dne, který se ve Lkáni konal dne 2. července,
navštívil tuto obec na Litoměřicku hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Přijal tak pozvání místního starosty Pavla
Foriše (na snímku vpravo), aby se přijel podívat na nově opravenou hasičskou zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů Lkáň, jejíž
rekonstrukci podpořil Ústecký kraj.

V domově se mají osoby se zdravotním postižením dobře

D

omovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí
nad Labem poskytují pobytové sociální služby domova pro
osoby se zdravotním postižením
a chráněné bydlení pro 117 klientů, denní stacionář a sociálně-terapeutickou dílnu pro 37
klientů a podporu samostatného
bydlení pro pět klientů. Sociální služby jsou určeny pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným postižením.
Pobytové služby jsou poskytovány v domácnostech. Každá
domácnost funguje samostatně,
péči zde poskytuje stálý tým zaměstnanců. V každé domácnosti

jsou pokoje klientů (jednolůžkové popř. dvoulůžkové), plně vybavená kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a sociální zařízení.
Služby jsou poskytovány na
principu vzájemného partnerství,
klienti mají možnost svobodné
volby, je respektována a podporována jejich individualita, pocit
nezávislosti a soběstačnosti. Klientům je poskytována podpora
a péče takovým způsobem, aby
mohli žít, pokud to vzhledem
ke zdravotnímu postižení bude
možné, běžným způsobem života
s využíváním všech dostupných
služeb mimo zařízení – škola,
práce, kulturní a sportovní vyžití.

Klienti si v plně vybavené kuchyni připravují jídlo.

Ústecký kraj

červenec 2016

Závod Tour de Feminin vyhrála Dánka Ludwigová
Pokračování ze strany 1…
e startovní listině se objevilo na 182
jmen dvaceti devíti týmů z celého světa.
Za zajímavost stojí zmínit účast národních
týmů Austrálie, USA, Brazílie, Francie, Anglie, Belgie, tradičně Holandska či sousedního Německa. A letos se poprvé na startu
objevil i tým z Dánska.
A byla to právě cyklistka ze země na sever
od Česka, kde nejvyšší horou je vrchol pouhých 170 metrů nad mořem, která musela
zdolávat zrádná stoupání v překrásné krajině
Šluknovského výběžku. Mladá Cecilia Uttrup
Ludwigová se tak stala nejúspěšnější závodnicí celého závodu.
„Jsem spíše vytrvalostní závodnice, takže
právě proto se mi asi dařilo v nejdelších etapách. Musím uznat, že tento závod je připraven na velmi vysoké úrovni. Budu ráda, když

V

mě pozvou i na další ročník, moc se mi tu líbilo,“ svěřila se po slavnostním ceremoniálu
drobná cyklistka.
Ceny těm nejúspěšnějším závodnicím předali kromě starosty Krásné Lípy i starostové
měst, ve kterých se závod uskutečnil. Mezi
předávajícími byl i hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
„Cyklistický závod patří po právu do akcí
Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Příští rok
se bude konat již jubilejní 30. ročník. Když tu
vidím, kolik tu startuje družstev, tak který závod se tímto počtem může pochlubit,“ řekl na
adresu závodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Velký dík patří také Jiřímu Víchovi, řediteli cyklistického závodu Tour de Feminin. Již
dnes začíná pracovat na tom dalším, 30. ročníku závodu. Ten bude jeho poslední. Podle

jeho slov se však všichni mohou těšit na nějaké
to překvapení k jubileu. Za dlouholetý přínos
v oblasti sportu dokonce obdržel v roce 2014
Jiří Vích Medaili hejtmana Ústeckého kraje.
Cyklistický závod žen Tour de Feminin
2016 - 5. etapa (98,7 km):
1. Ludwigová (Dán.) 2:50:12,
2. Plichtová (Pol.) stejný čas,
3. Barnesová (Brit.) -8,
...25. Machačová -24,
73. Korvasová (obě ČR) -11:34.
Konečné pořadí:
1. Ludwigová 10:57:11,
2. Plichtová -23,
3. Bojarská (Rus.) -28,
...11. Machačová -1:58,
90. Korvasová -21:15.
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D

vě desítky dobrovolníků se zúčastnily
brigády na Křinici. Prošli hraniční úsek
mezi Brtnickým mostem a horním přístavištěm Obere Schleuse, kde vysbírali celkem
3 pytle drobného odpadu, plastovou přepravku a několik pneumatik. Další brigády proběhly také na řece Kamenici
a ve Strži.

V

rámci 14. ročníku závodu European
Handbike Circuit v Lounech změřili své
síly nejlepší světoví handbikeři z patnácti zemí
světa. Výkony handicapovaných sportovců
budou moci zájemci zhlédnout 17. září v Ústí
nad Labem při příležitosti Českého poháru v handbike, který je součástí
tradičního půlmaratonu.

U

pomníku obětem tramvajového neštěstí
v krajském městě se uskutečnilo pietní
setkání. 13. července 1947 došlo k nejtragičtějšímu dopravnímu neštěstí v dějinách země.
Na akci se sešli představitelé Ústí nad Labem,
zástupci Dopravního podniku města Ústí n. L. či ředitel Muzea města
Ústí nad Labem.

O

dbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci
s mediálním partnerem Institutem pro památky a kulturu, o.p.s. uspořádal seminář Veřejné
sbírky a dotace v oblasti památkové péče v Ústeckém kraji. Aleš Kozák, ředitel této organizace, vyzdvihl dobrou spolupráci s Ústeckým krajem.

N

Pro závodnice byla poslední etapa kvůli teplu doslova vyčerpávající.

Do žlutého navlékl vítězku hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Atletika pro děti aneb staň se
Děčínští prvoligoví basketbalisté
atletickou nadějí Ústeckého kraje se chystají na novou sezonu

Z

a podpory Ústeckého kraje a s generálním partnerstvím společnosti NET4GAS
probíhá letos již šestý ročník
projektu „Atletika pro děti aneb
staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje“, jehož dlouholetou
tváří je od prvopočátku úspěšná česká reprezentantka v hodu
oštěpem Barbora Špotáková.
„Jsem rád, že se projekty podobného charakteru pro děti
organizují. Jsou jednou z účinných metod, jak zaujmout naše
nejmenší a vytvářet tak v dnešní
době počítačů a mobilů jejich pozitivní vztah k pohybové aktivitě

a ke sportu vůbec,“ uvádí k projektu hejtman Oldřich Bubeníček, který je sám velkým milovníkem sportu.
Děti i dospělí se mohli letos
s projektem seznámit v Chomutově u příležitosti konání Dne
dětí, v Lounech v rámci Dne
záchranářů Ústeckého kraje
a na Atletickém stadionu Mládí
v Žatci. V rámci konání těchto
ukázkových akcí proběhlo i v letošním roce předání sportovních
atletických sad. Z rukou Barbory
Špotákové je tentokrát pro děti
převzali zástupci základních škol
v Žatci.

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček přijal
představitele basketbalového
klubu Děčín, který zakončil letošní úspěšnou sezonu na druhé příčce nejvyšší republikové
soutěže. Na činnost žákovské
části klubu přispívá Ústecký
kraj v rámci koncepce podpory
mládežnických oddílů s účastí
v nejvyšších republikových sportovních soutěžích.
„Děčínský basketbal svými
výsledky přispívá nejen k propagaci města, ale dlouhodobě

vzorně reprezentuje i jméno Ústeckého kraje. Věřím, že i v nadcházející sezoně tomu nebude
jinak a přeji ligovému týmu hodně sportovních úspěchů,“ řekl
na setkání hejtman Oldřich Bubeníček.
Prezident klubu Miroslav
Chrastný a generální manažer
Lukáš Houser informovali hejtmana o dílčích změnách v hráčském kádru A-týmu a o strategii
klubu v nadcházející ligové sezoně, která odstartuje v druhé polovině září.

R

adní Ústeckého kraje zavítali na své výjezdní zasedání do areálu Labe Arény
v Račicích. Dopolední čas patřil
projednání bodů na programu
rady, poté se radní zúčastnili
předávání cen vítězům Olym-

pijského běhu (na snímku předává cenu radní Ladislav Drlý)
a prohlédli si i nové zázemí pro
závodníky. Jako překvapení si
pro radní připravil ředitel areálu Michal Kurfirst jízdu na dračí
lodi.

ýznamné snížení trestných činů spolu
se zvýšením objasněnosti v porovnání
s předcházejícím obdobím eviduje Krajské
ředitelství policie Ústeckého kraje za uplynulý
rok ve své Zprávě o bezpečnostní situaci, kterou v červnu projednalo krajské zastupitelstvo.

D

oprovodnou delegaci krajů 3. setkání
regionálních lídrů Asociace čínských guvernérů a představitelů zemí střední a východní Evropy (SVE), které v druhé polovině června v městě Tanshan v čínské provincii Hebei
zahájil předseda vlády Bohuslav Sobotka, reprezentovali také zástupci
Ústeckého kraje.

V

Estrádním sále Domu kultury v Teplicích se konal XI. ročník prestižního mezinárodního šachového turnaje Teplice Open
2016. Do lázeňského města se sjelo 180 šachistů ze třiceti zemí. Vítězem turnaje se stal
arménský šachista žijící dlouhodobě v naší zemi velmistr Sergej Movsesjan. Turnaj se konal pod záštitou Ústeckého kraje.
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se uskutečnilo jednání, v rámci
kterého představili zástupci Ministerstva zemědělství, ředitel odboru hospodářské úpravy
a ochrany lesů Petr Bureš a Jiří Bílý ze sekce
lesního hospodářství Ministerstva zemědělství, Program revitalizace Krušných hor.

Galavečer Kláštereckých hudebních
pramenů ozdobil Svěcený

Radní na Labe Aréně fandili dětským
běžcům a zkusili i jízdu na dračí lodi

V

U
Zleva: člen představenstva BK Děčín Jaroslav Horák, prezident klubu
Miroslav Chrastný a generální manažer klubu Lukáš Houser.

V rámci projektu převzali zástupci základních škol v Žatci z rukou
Barbory Špotákové sportovní atletické sady.

a Krajském úřadu Ústeckého kraje se
uskutečnila řádná valná hromada akciové společnosti Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje, jejímž majoritním akcionářem se 73 procenty akcií je Ústecký kraj. Na
valné hromadě kraj zastupoval hejtman Oldřich Bubeníček. Akciová
společnost má 18 akcionářů, kteří reprezentují města Ústeckého kraje
a okresní hospodářské komory.

Č

ervencové sváteční dny využili organizátoři 12. ročníku
hudebního festivalu Klášterecké
hudební prameny, který zařadili
krajští zastupitelé do prestižního programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje, k jeho slavnostnímu zahájení.
Zatímco první večer patřil
posluchačům v německé partnerské obci Grossrückerswalde,
v následujících dnech žil hudbou
zámek v Klášterci nad Ohří. „Vedle přízviska město porcelánu

tak získáváme i označení město
hudby,“ řekl ve svém úvodním
slově starosta Klášterce nad
Ohří Štefan Drozd.
Středeční Galavečer filmových a slavných melodií, který
do posledního místa zaplnil
nádvoří kláštereckého zámku,
a který si nenechala ujít řada významných osobností z celého regionu včetně hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka s manželkou,
zahájil spoluzakladatel festivalu
Jaroslav Svěcený.

V

yšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická Ústí nad Labem letos
slaví 70 let od založení; a to konkrétně v sobotu
24. září 2016. Návštěvníci si budou moci prohlédnout původní budovu v Palachově ulici
a pobočku v ulici Moskevská. Obě pracoviště
budou otevřena od 10 do 14 hodin.

T

uristé i domácí si mohou během léta užít
v regionu Dolním Poohří spoustu zábavy
a akcí, které pro ně připravují pořadatelé ve
městech a obcích i na historických památkách
v regionu. Ani letos mezi nimi nebude chybět
oslava řeky Ohře, letos v Klášterci nad Ohří;
a to v sobotu 30. července. Následovat budou o dalších víkendech městské oslavy v Kadani a Lounech.

O

pravdu výjimečný odchov evropského
významu se podařil v ústecké zoologické
zahradě. Od roku 2003 zde chová pár supů
himálajských, přičemž první pokus o hnízdění
proběhl v roce 2007. Samice snášela vejce pravidelně každý rok, ale až v letošním roce bylo
hnízdění završeno úspěchem.

V

íce než třináct set cyklistů se zapojilo do
1. ročníku ankety Cyklobarometr měst.
Odpovídali na třicítku otázek týkajících se
infrastruktury, bezpečnosti či vztahu veřejné
správy k rozvoji cyklodopravy. Nejpříjemnějším městem pro cyklisty vyšel z ankety Hradec Králové. Naopak na
opačném chvostu se umístilo Ústí nad Labem.

H
Na nádvoří kláštereckého zámku bylo plno a všichni si koncert
Jaroslava Svěceného užívali.

udební festival Labské léto se letos bude
v krajském městě konat opět za účasti
předních tuzemských zpěváků a kapel. V sobotu 27. srpna se v areálu letního kina v Ústí
nad Labem představí například Hana Zagorová, Chinaski, Jelen či Jaroslav Uhlíř. Akce je
pod záštitou Ústeckého kraje.

Ústecký kraj
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Jeden kraj – jedna vstupenka – tři různé zoo

J

eden kraj – tři různé zoo. Tak
to je název kampaně, kterou
od 22. července 2016 spouští
severočeské zoologické zahrady Chomutov, Ústí nad Labem
a Děčín. Hlavní myšlenkou kampaně, kterou finančně podpořil
Ústecký kraj – Brána do Čech,
je nabídnout návštěvníkům zvýhodněnou vstupenku do všech
tří zoo a navíc možnost vyhrát

vyhlídkový let, pokud se jim podaří navštívit všechny tři zahrady do 31. října 2016.
„Společná vstupenka se návštěvníkovi vyplatí. Je totiž
o desítky korun levnější než běžné vstupné. Půjde však o omezenou nabídku. Do oběhu jich
zoologické zahrady pustí jen
1000 kusů. Úkolem návštěvníka bude navštívit do konce mě-

Za každou uskutečněnou návštěvu dostane návštěvník tematickou magnetku a také razítko na vstupenku. Až nasbírá všechny tři a odevzdá soutěžní ústřižek, dostane se do slosování o ceny.

síce října chomutovský zoopark
a ústeckou i děčínskou zoo. Za
každou uskutečněnou návštěvu
dostane návštěvník tematickou
magnetku a také razítko na
vstupenku. Až nasbírá všechny
tři a odevzdá soutěžní ústřižek,
dostane se do slosování o ceny.

Hlavní výhrou bude vyhlídkový let z letiště v Roudnici nad
Labem,“ popsala princip kampaně mluvčí děčínské zoo
Alena Houšková. Cena zvýhodněné vstupenky do tří zoo činí
260 Kč pro dospělého a 140 Kč
pro dítě.

Zoopark Chomutov je největší českou zoologickou zahradou.
V prostorných přírodních výbězích a expozicích chová více než
160 druhů zvířat Eurasie. Jedinečný zážitek z blízkého setkání se
zvířaty nabízí unikátní areál Eurosafari.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem vznikla ze soukromé ptačí rezervace, kterou v roce 1908 založil ústecký obchodník a vášnivý ornitolog Dr. Heinrich Lumpe. Je umístěna v přírodním areálu
na úpatí Mariánské skály na ploše 26 ha.
Zoologická zahrada Děčín patří co do velikosti k menším českým zoologickým zahradám, ale je návštěvníky hodnocena jako
jedna z nejhezčích. Hospodaří na zhruba 6 hektarech plochy v příjemném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně. Zaměřuje se na
chov ohrožených a méně známých druhů zvířat.

Zaměstnanci reprezentovali kraj na sportovních hrách

V

malé obci na Vysočině
v Třešti se ve dnech 23. a 24.
června uskutečnily pod záštitou
hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka XV. Mezikrajské
sportovní hry, ve kterých zápolili
zaměstnanci všech čtrnácti krajských úřadů napříč republikou.
Z Krajského úřadu Ústeckého
kraje jela na Vysočinu reprezentovat region dvanáctka sportovců. Ti se představili ve čtyřech
disciplínách – volejbalu, stolním
tenisu, tenisu a sportovním ví-

ceboji (skládal se z běžecké štafety, hodu kriketovým míčkem,
skoku do dálky a hodu míčem na
basketbalový koš).
Nejlépe se vedlo pracovníkům
úřadu ve stolním tenise, kde
Pavla Schneiderová a Stanislav
Krampera vybojovali pro Ústecký kraj druhé místo. V ostatních
sportech se už tolik nedařilo,
a tak Ústecký kraj skončil nakonec na 9. místě. Za rok se XVI.
Mezikrajské sportovní hry uskuteční v Karlovarském kraji.

ž jen necelá čtvrtina kapacity startovních čísel
letošního 1/2Maratonu Ústí
nad Labem čeká na své majitele. Pořadatelský tým RunCzech
očekává, že se v sobotu 17. září
postaví v krajském městě na
start 3 600 běžců.
Na sportovce čeká takřka
totožná trať jako loni. Chybět
nebude ani průběh chemičkou.
„Navzdory tomu, že město stále
nemá pověst běžeckého ráje, zá-

jem sportovců rok od roku roste.
První rok nám lidé v Ústí říkali,
že budeme rádi, když poběží sto
lidí. Nakonec běželo asi 1 500
závodníků. Letos čekáme přes
tři a půl tisíce lidí, město bývá
plné a půlmaratonem doslova
žije,“ říká Zoran Bartek z pořadatelského týmu.
Registrace jsou otevřené a kapacita se rychle plní. Zajistěte si
své místo na startu včas. Více informací na www.runczech.com.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali
Kapucínský klášter v Žatci. Ze
správných odpovědí jsme vylosovali: Romana Kovandu z Nového Sedla, Lenku Hubáčkovou
z Prahy a Václava Duška z Mostu. Všem výhercům gratulujeme.

Za dnešní hádankou zamíříme
do města v údolí řeky, která je posledním labským přítokem na našem území. Také se město nachází
na území tří chráněných krajinných oblastí - Labské pískovce,
České středohoří a Lužické hory.
I díky tomu je město s jedním
z nejzachovalejších historickým
centrem turisticky atraktivní oblastí. Každoročně se zde koná mezinárodní hudební festival, který
se odehrává kromě severočeských
měst i v sousedním německém
Bad Schandau. Letos v červnu
se uskutečnil již 17. ročník. Mezi

zajímavosti města patří i fakt, že
tamní měšťanskou školu za účelem zdokonalení se v němčině navštěvoval v letech 1856 a 1857 významný český skladatel Antonín
Dvořák. Víte, o jaké severočeské
město, jehož historie sahá až do
13. století, se jedná?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. srpna 2016
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
DVANÁCT STATEČNÝCH. V Třešti reprezentovali na Mezikrajských
sportovních hrách tito zaměstnanci krajského úřadu: Hana Pumprová,
Radomíra Dostálová, Jana Šindelářová, Simona Marešová, Regina Sypecká, Pavla Schneiderová, Stanislav Krampera, Petr Donát, Jan Horáček, Pavel Hajšman, Miloš Jirásek a Petr Mottl.

Ústecký 1/2Maraton má už jen čtvrtinu volné kapacity

U

červenec 2016

Na 1/2 maratonu vyhrávají Afričané.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Pytlák a jeho zbraň je název
výstavy specifických pytláckých
zbraní od 18. století do současnosti. Až do 30. října vám odkryje
historii i metody pytláctví v prostorách muzea. 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. Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků - expozice
věnovaná 700. výročí narození
Karla IV. Jedinečná výstava spojená s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách. K vidění
do 30. října.

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

do 3. září. Výstava Loutkové divadlo od r. 1850 představí sbírku
manželů Jiráskových - 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

Výstava Obojživelníci ve svém
živlu je přehlídkou nevšedních
fotografií, které Vás nechají nahlédnout do skrytého života obojživelníků na souši i pod hladinou.
K vidění do 28. srpna. Dále se
můžete s bohatou historií gymnázia seznámit do 28. srpna na
výstavě 120 let lounského gymnázia.

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.

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.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

ZÁMEK NOVÝ HRAD
U LOUN

Výstava Staré hudební nástroje představí téměř všechny
druhy existujících hudebních
nástrojů sběratele Jaroslava Růžičky i produkci výrobců z Chomutova a Krušných hor. K vidění

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

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.

křížovka o ceny

O

tázka Na jaký hudební nástroj hraje mistr oboru Jaroslav
Svěcený? byla tajenkou naší červnové křížovky. Odpověď na ni
byla: na housle.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Jaroslav Řeřicha z Chomutova, Miroslava
Bařtipánová z Ústí nad Labem, Miroslav Adámek z Vejprt, Magdalena Hrádecká z Děčína a Alena Košťáková z Mělníka. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme!
I naše červencová 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 17. srpna, 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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