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Olympiáda dětí a mládeže 2017

Krajská zdravotní - Teplice

30. ročník je minulostí

KRAJŠTÍ SPORTOVCI
PŘIVEZLI Z BRNA
32 CENNÝCH KOVŮ

NEMOCNICE
OTEVŘE NOVÉ
OPERAČNÍ SÁLY

ZÁVOD TOUR
DE FEMININ VYHRÁLA
CYKLISTKA Z USA

slovo hejtmana

Poznávejme život v kraji i o prázdninách

Š

kolní mládež má už polovinu letních
prázdnin za sebou, řada z nás také
okusila pohodu a odpočinek na letošní dovolené. Velká města v našem kraji
se v této době spíše vylidňují a turisté se
soustřeďují do populárních a vyhlášených
destinací, jako je například České Švýcarsko, nebo známé a vyhledávané hrady,
zámky a další kulturní i přírodní památky. Neznamená to však, že se v této době nekonají významné
kulturní či sportovní akce. Začátkem července se uskutečnil
13. ročník festivalu Klášterecké hudební prameny a na Šluknovsku se konal jubilejní 30. ročník věhlasného cyklistického
závodu žen Tour de Feminin o cenu Českého Švýcarska. Obě
tyto akce jsou právem zařazeny do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje. Osobně jsem navštívil jeden z festivalových
koncertů na kláštereckém zámeckém nádvoří a jel jsem povzbudit cyklistky na etapový závod do Krásné Lípy. Přesvědčil
jsem se, že je velký zájem kulturní i sportovní veřejnosti o tyto
dvě jmenované akce, a že jsou právem zařazeny mezi krajské
rodinné stříbro.
Rád bych vás pozval na dvě další akce programu Rodinné
stříbro, které proběhnou v srpnu. Račická Labe aréna bude od
23. srpna hostit mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Po
květnovém mistrovství Evropy ve veslování tak Labe aréna zažije další velké vodácké závody. Druhá moje pozvánka se týká
dostihových závodů na mosteckém hipodromu. V sobotu 26.
srpna se zde poběží jako hlavní dostih Velká letní cena Ústeckého kraje. Sportovní výkony i dostihová atmosféra přitahují
na hipodrom tradičně velký počet diváků, a to nejen zapálených dostihových fanoušků.
Všem obyvatelům kraje i přijíždějícím návštěvníkům doporučuji také svezení Zubrnickým, Středohorským, Podřipským
či Doupovským motoráčkem na turistických železničních tratích. Poutavá je i lodní turistická linka z Ústí do Litoměřic a při
vyšším stavu vody v Labi i z Ústí do Hřenska. Dobrá zpráva je,
že se začíná pracovat na obnově atraktivní moldavské horské
železniční trati z Oseka na Moldavu, kterou na řadu měsíců vyřadil z provozu sesuv. Ať to v našem kraji naplno žije i o prázdninách!
Váš hejtman
Oldřich Bubeníček

Schváleno: Stát investuje miliardy
do zlepšení situace v Ústeckém,
Moravskoslezském
a Karlovarském kraji

V

láda v pondělí 10. července schválila Akční
plán Strategie hospodářské
restrukturalizace znevýhodněných regionů, který připravil Úřad vládního zmocněnce
spolu s Ministerstvem pro
místní rozvoj a Ministerstvem
průmyslu a obchodu v rámci tzv. projektu RESTART.
Schválená opatření pomohou
Ústeckému, Karlovarskému
a Moravskoslezskému kraji nastartovat hospodářskou
i sociální změnu po útlumu
tradičních průmyslových oborů. Na realizaci jednotlivých
opatření stát vyčlení do roku
2030 částku zhruba ve výši 42
miliard korun.
Akční plán předložený vládě zahrnuje celkem 65 konkrétních opatření – jeho významnou část tvoří návrhy na

podporu podnikání a investic,
vylepšení infrastruktury či stabilizace lidských zdrojů v jednotlivých regionech. Během
přípravy prošly širokou regionální diskusí s úřady, vládními
institucemi, firmami, neziskovými organizacemi i univerzitami.
„Náš strukturálně postižený kraj si rozhodně pozornost vlády zaslouží a věřím,
že prostředky na realizaci
opatření v akčním plánu přinesou ovoce. Očekávám, že
i poslanci zvolení za náš kraj
budou i v příštích letech plán
RESTART podporovat. Pro
občany kraje by program
RESTART měl znamenat i posílení jejich patriotismu a zlepšení kvality života,“ uvedl
k jednání vlády hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
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V krajském kole soutěže Vesnice roku
vyhrály Libochovany na Litoměřicku
D

o 23. ročníku soutěže
Vesnice roku 2017 se za
Ústecký kraj přihlásilo pro letošní rok šestnáct obcí. Titul
nejcennější – Zlatou stuhu,
mohla však vyhrát jen jedna.
Hodnocení provedla krajská
komise a shodla se, že titul poputuje na Litoměřicko do obce
Libochovany.

Tato vesnice na půl cesty mezi
Ústí nad Labem a Litoměřicemi zvítězila za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce

v oblasti záchrany kulturního
dědictví, podpory mládeže, společenského života a životního
prostředí. Slavnostně oceněna
bude obec 18. srpna, kdy si na
své „půdě“ starostka Miroslava
Vencláková převezme Zlatou
stuhu. Libochovany tak postoupily zároveň do celostátního
kola, kde by mohly také uspět.
Vyhlášení výsledků se uskuteční
16. září v Luhačovicích.
V dalších kategoriích byli
vítězové tito: Modrá stuha za
společenský život - Cítoliby
(okres Louny), Bílá stuha za
činnost mládeže - Lipová (okres
Děčín), Zelená stuha za péči
o zeleň a životní prostředí - Radovesice (okres Litoměřice),
Oranžová stuha za spolupráci
obce a zemědělského subjektu
- Srbská Kamenice (okres Děčín), Cena naděje pro živý venkov - Hrobčice (okres Teplice),

Největší chlouba obce - kostel Narození Panny Marie na náměstí
v Libochovanech.

Starostka Libochovan Miroslava Vencláková (vlevo) a místostarostka Eliška Pláničková.

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - Brandov (okres
Most), Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - Mnetěš
(okres Litoměřice), Diplom
za péči o kulturní památky
- Hrobčice (okres Teplice), Diplom za květinovou výzdobu
v obci - Patokryje (okres Most),
Diplom za rozvíjení lidových
tradic - Dolní Podluží (okres
Děčín), Diplom za komunitní
práci s dětmi a seniory - Lom
u Mostu (okres Most), Diplom
za začlenění dětského domova

do života obce - Ohníč (okres
Teplice), Diplom za komplexní rozvoj obce - Ledvice (okres
Teplice), Diplom za nakládání
s bio odpady - Vražkov (okres
Litoměřice), Čestné uznání
za péči o místní části - Skršín
(okres Most), Čestné uznání
za výsadbu lipové aleje - Nová
Ves v Horách (okres Most).
V kategorii B za obnovu či rekonstrukci staveb venkovské
zástavby - Ohníč (okres Teplice) za rekonstrukci Obecního
úřadu a mateřské školky.

Smlouva mezi Zakarpatskou oblastí
a Ústeckým krajem nabízí pestrou spolupráci
K
oncem června uskutečnil
hejtman Ústeckého kraje
návštěvu Zakarpatské oblasti na
Ukrajině. Hlavním bodem programu bylo jednání s představiteli Zakarpatské oblastní rady
v Užhorodu a podpis smlouvy
o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou a Ústeckým
krajem. Za ukrajinskou stranu
smlouvu podepsal předseda
rady Michajlo Rivis, za Ústecký
kraj pak hejtman Oldřich Bubeníček.
„Podpis smlouvy je dalším výrazným krokem v našich již dříve
navázaných vztazích. Budeme

Podepsání smlouvy mezi Michajlo Rivisem (Zakarpatská oblast) a Oldřichem Bubeníčkem (Ústecký kraj).

rádi, pokud budeme moci napomáhat v rozvoji Zakarpatské oblasti Ukrajiny, jsme připraveni
pomoci a spolupracovat zejména v oblasti školství a sportu,“
uvedl při podpisu smlouvy hejtman a poděkoval za milé přijetí
v Zakarpatí.
Michajlo Rivis připomněl
další možné oblasti spolupráce, jako je propojení expozic na
veletrzích cestovního ruchu, vytvoření „Domu regionu“ (konzulátu) v Užhorodu a spolupráce mezi Užhorodskou národní
univerzitou a Univerzitou J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.

Ústecký kraj
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Můj názor: CHYBÍ NÁM SPOLUPRÁCE SE ZÁPADNÍMI STÁTY

NAVŠTÍVILI NÁS

Návštěva prezidenta Zemského
ředitelství Sasko v Ústeckém kraji

D

ietrich Gökelmann, prezident Zemského ředitelství
Sasko spolu s viceprezidentkou
Carolin Schreck a svými kolegy zavítali do Ústeckého kraje.
Během své návštěvy s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a ředitelem
krajského úřadu Milanem Ze-

maníkem hovořili o tématech
jako přeshraniční autobusová
doprava, projekt OdCom či využití elektromobilů a elektrokol
v rámci kraje. Na programu jednání v prostorách hradu Hněvín
v Mostě bylo také evropské napojení na vedení plynu či společné cvičení složek IZS.

Prezident Zemského ředitelství Sasko Dietrich Gökelmann navštívil
také uhelné safari.

Srpnové farmářské trhy
Prázdniny jsou v polovině
a s nimi jsou také na náměstích
měst Ústeckého kraje tradičně
připraveni farmáři se svými regionálními produkty. Na obvyklých místech budou 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 2., 9., 16., 23 a 30. srpna

od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 12.
a 26. srpna od 8 do 12 hodin. Kadaň: Mírové náměstí, středa 9.
srpna od 9 do 16 hodin. Litoměřice: Kostelní náměstí, soboty
5. a 19. srpna od 8 do 12 hodin.
Louny: Mírové
náměstí, soboty
5. a 19. srpna od
8 do 12 hodin.
Teplice:
Náměstí Svobody,
pátky 11. a 25.
srpna od 9 do
17 hodin. Ústí
nad
Labem:
Mírové náměstí, úterý 1., 8., 15.,
22. a 29. srpna od 9 do 15 hodin,
čtvrtky 3., 10., 17., 24. a 31. srpna od 9 do 15 hodin.

Ústecký kraj recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevil životnímu prostředí

Z

Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané ústeckého regionu vytřídili vloni 32
521 televizí, 9 437 monitorů a 375
101 kg drobných spotřebičů. Tím
uspořili 14 695 MWh elektřiny,
772 514 litrů ropy, 66 866 kubických metrů vody a 602 tun primárních surovin. Navíc snížili emise
skleníkových plynů o 3 137 tun
oxidu uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 13 882 tun.
„Náš kraj obdržel certifikát
vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových

monitorů, ale také o významu
sběru drobných spotřebičů.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit,
o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu,“ komentoval výsledky
environmentálního vyúčtování
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Ústecký kraj spolupracuje v mnoha oblastech se sousedním Saskem, na Slovensku má za partnera Žilinský samosprávný kraj, nedávno se uskutečnil podpis memoranda se Zakarpatskou oblastí, vyměňují se delegace mezi Ústeckým krajem a partnerským polským regionem Ostróda. To jsou jen některé příklady zahraničních vztahů mezi nejbližšími sousedy. Jak se na tuto mezinárodní spolupráci díváte? Co přináší nebo co by užitečného mohla přinést pro
náš kraj? Měla by se mezinárodní spolupráce dále rozšiřovat do dalších zemí?

Darina Kováčová (ANO
2011), krajská zastupitelka
Jak pravil Jan Masaryk: „Buď
věříte na ideu, nebo násilí. Když
má rozhodovat násilí, tak můžou
všechny malé národy spakovat
a zavřít krám.“ Naštěstí žijeme
v prostoru (mnohými zatracovaným) volného pohybu, myšlenek
a idejí. Naši předci jej budovali
dlouhá léta. Když jsem slavnostně přebírala svůj vysokoškolský
diplom, věděla jsem, že vysoká
škola mi dala hodně znalostí, ale
díky cestování a poznávání i tak
důležitý životní nadhled. A o co
má jít rámci zahraniční spolupráce především? O získání zkušeností, inspirace či hospodářské
prospěšnosti. Za sebe budu vždy
prosazovat podporu mladých lidí
a studentů, aby měli možnost
v rámci rozličných akcí poznat,
jak to funguje i mimo hranice naší
země, využili prakticky cizí jazyk
a učili se toleranci. V současnosti se kraji daří spolupracovat se
státy při našich hranicích. Regionem s nejpropracovanějšími aktivitami je logicky sousední Sasko,
což je samozřejmě správně. V nedávné době byly uzavřeny dvě
nové spolupráce s ukrajinskou
Zakarpatskou oblastí a Vladimirskou oblastí, pro některé kolegy
nepřijatelné, za mě však nesmíme
jen hledět na minulost, ale vzít si
z ní i to dobré, vždyť spolupráce
s Vladimirem funguje v Ústí nad
Labem již 30 let! Trochu mi však
chybí spolupráce se západními
státy. V minulosti jsem navrhovala spolupráci s dalšími regiony
například francouzským Alsaskem či Lotrinskem, tj. regiony
s podobným profilem, tzv. průmyslovou minulostí, s velkými
transfery obyvatel a sociálními
problémy, ale na druhou stranu
i s hezkou přírodou a horami.
Historicky jsme regionem, který
spojovala Porta Bohemica, věřme
na ideu.

Záchytná stanice
může vyrůst v Mostě
A
ž o 1 300 opilců za rok se by
měla podle propočtů postarat chystaná krajská záchytná
stanice. Vedení kraje na její vybudování vypsalo veřejnou zakázku.
Zdravotnická zařízení i soukromé
firmy tak nyní mají 60 dní, aby se
do tendru přihlásily. „Záchytka“
v regionu chybí od roku 2001.
„Doufám, že se nám konečně po
letech podaří záchytnou stanici do konce roku zřídit a otevřít.
Nebo nejpozději v lednu. Kraj
musí začít tuto službu poskytovat
stejně jako jiné,“ uvedl náměstek
hejtmana Martin Klika.
Vedení kraje na její zřízení už
uvolnilo tři miliony korun, fungovat má pro opilé a intoxikované osoby každý den od 18 do 6
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hodin ráno následujícího dne či
do vystřízlivění. Podle zadání má
vést evidenci ošetřených osob, jejich zdravotnickou dokumentaci
a pobyt hlásit praktickému lékaři.
Kapacita zařízení bude minimálně pět lůžek, provozovat ji
může jak zdravotnické zařízení,
tak soukromý subjekt a roční
náklady se odhadují až na 12 milionů. „Je to finančně náročné,
ale předpokládáme, že zde bude
umístěno kolem 1 300 osob ročně. Já doufám, že ve veřejné zakázce uspěje Krajská zdravotní,
protože musí mít lékařské zajištění,“ řekl Klika. V jakém městě
zařízení bude, není v tuto chvíli
jasné. Podle náměstka by mohla
být v Mostě.

Jaroslav Horák (KSČM),
krajský zastupitel
V minulosti chodili řemeslníci na zkušenou do světa, dnes
studenti i manažeři jezdí na
stáže do zahraničí, aby načerpali nové znalosti. Zahraniční
spolupráci na úrovni krajské
samosprávy někdo může považovat za zbytečnou, ale je třeba
si uvědomit, že i malými kroky
se dá dosáhnout velké vzdálenosti. To si uvědomují nejen
kraje, ale i města i obce. Proto
všechny tyto instituce rozvíjí
a udržují spolupráci se zahraničními partnery. Je logické mít
dobré vztahy s nejbližšími sousedy. Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje se sousedním
Svobodným státem Sasko, kdy
jsou realizovány projekty přeshraniční spolupráce v mnoha
oblastech (zdravotnictví, sociální péče, doprava, životní prostředí, krizové řízení, školství,
kultura, sport, cestovní ruch).
Snad každý kraj v ČR má uzavřenou spolupráci s některým
ze slovenských regionů. Partnerem našeho kraje je Žilinský samosprávný kraj. Každoročně se
studenti ústeckých a žilinských
středních škol účastní mezinárodních soutěží (např. Děčínská kotva, Mistrovství floristů,
Župná kalokaghatia) nebo výměnných stáží. Dalším blízkým
sousedem je Polsko, kde náš
kraj spolupracuje s okresem
Ostróda, především v oblasti
cestovního ruchu. V souladu
s Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období
2010-2017 a Koncepcí zahraniční politiky ČR se Ústecký kraj
snaží pomáhat regionům s menšími zkušenostmi nebo těm,
které aktuálně potřebují pomoc
např. Republika srbská – Bosna
a Hercegovina, Srbsko. Snažíme se podporovat „branding“
ČR i Ústeckého kraje v regionech, kde Česká republika měla
dobré jméno a v důsledku geopolitických změn byla spolupráce s těmito oblastmi odsunuta
stranou (Ukrajina, Bělorusko,
Ruská federace, ČLR). Podle
mého názoru, by krajská samospráva měla sloužit jako jakýsi
koordinátor a záruka serióznosti. Naše zahraniční kontakty
proto propojujeme s krajskými
organizacemi a komerčními
subjekty (např. krajská hospodářská komora, Hospodářská
a sociální rada Ústeckého kraje,
spol. Lázně Teplice v Čechách).
Jak jsem uvedl v úvodu, je dobré
poznávat nové věci a zkušenosti
předávat dál.
Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Zákon o krajích připouští
možnost uzavírání smluv o mezinárodní spolupráci s jinými
regiony ze zahraničí. Zároveň

nás ale stejný zákon obecně nabádá k hospodárnému využívání veřejných prostředků. Proto
i v tomto případě by mělo platit,
že někdy méně je více. Tedy jinými slovy: mezinárodní spolupráci ano, ale za podmínek, že tato
bude efektivní a přinese přidanou hodnotu občanům našeho
kraje například v podobě zvýšení zájmu o náš region z pohledu
cestovního ruchu, navázání spolupráce mezi školami včetně university, sbírání zkušeností k rozvoji našeho kraje apod. Vždy je
samozřejmě efektivnější se učit
od zkušenějšího a vyspělejšího
partnera, od kterého můžeme
sbírat zkušenosti a snažit se mu
vyrovnat v rozvoji. Mezinárodní
vztahy by se neměly scvrkávat
na pouhé výměny delegací, věcných darů a výlety funkcionářů.
Realita? Náš kraj má uzavřeny
tyto mezinárodní dohody: se státem Sasko, krajem Žilina, provincií Anhui v Číně, oblastí Vojvodina v Srbsku, Mogilevskou
oblastí v Bělorusku, městem
Ostróda v Polsku, Republikou
srbskou v Bosně, se Zakarpatskou Ukrajinou a Vladimirskou
oblastí v Rusku. Z uvedeného
výčtu, který dříve narozeným
připomene spíše neslavný spolek RVHP, je jasné, že ve většině
případů nemůžeme doufat ve
vzory a dobré příklady z praxe
při rozvoji našeho regionu. Již
na zasedání únorového zastupitelstva jsme připomínali, že je
potřeba udělat revizi stávajícího
stavu a nastavit mezinárodní
spolupráci tak, aby z ní měli prospěch lidé našeho kraje. Zatím
se tak nestalo. Buďme trpěliví,
třeba se dočkáme v září.

Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel
Ze svých dlouholetých zkušeností z komunálního politika
vím, jak je pro náš kraj a také

pro města, či obce v Ústeckém
kraji důležitá a užitečná naše
spolupráce se zahraničím. Začíná to od té nejpřirozenější,
dnes již trochu anachronicky
označované jako přeshraniční.
V našich podmínkách má už
spoustu různých forem a samozřejmě prošla i svým vývojem.
Například v Krupce to začíná
takovými „maličkostmi“, jako
je každoroční sportovní událost číslo jedna pro sportovce ze
všech základních škol v našem
městě. Pravidelně k nám řadu let
přijíždějí mladí atleti z městečka Geisingu, který je kousek za
hranicemi a na dohled z Komáří
hůrky. A v posledních ročnících
si navíc pokaždé odvážejí mezinárodní pohár, který jim předávám za celkové vítězství. Jiným
příkladem je od roku 2004 obnovená tradice setkávání se obyvatel z obou stran hranice na 1.
máje. V tento „Den sousedství“
se naprosto spontánně potkává spousta lidí všech generací
u nás na Komáří vížce u kaple sv.
Wolfganga, ve které proběhne
ekumenická bohoslužba farářů,
a po ní bezplatná bohatá a pestrá ochutnávka jídel a gastronomických specialit, donesených
mnohými účastníky. Ohromný
boom zaznamenává také v posledním období cykloturistika
i pěší turistika či obyčejné výletní procházky, kde se trasy
mohou proplétat tu na německé
a za chvíli na naší straně, a nikdo to často ani nepostřehne,
že je občas v zahraničí. To jsou
tedy ty úplně normální důkazy lokálního charakteru. Naše
město je také jako jedno z několika dalších v ústeckém kraji
reprezentantem a nositelem
společného česko – německého
závazku, kdy se dohromady snažíme o zápis do seznamu Světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Tady nás
spojuje už několik let nejenom
spousta práce, starostí a úsilí.
Pevně však věřím, že „Hornická
kulturní krajina Krušnohoří“ se
na tento seznam nejenom dostane, ale hlavně přinese na obou
stranách jednorázově radost,
a po té dlouhodobě společnou
hrdost, prospěch a vytvoří se tím
další nové přeshraniční šance
pro spolupráci a soužití. Důkazy
o staletém významu území Krušných hor přináší i aktuálně realizovaný projekt ArchaeoMontan,
který bude dokumentovat a prezentovat středověké hornictví
v Sasku a Čechách. Tady se už
nejedná o pouhou mezinárodní
spolupráci, toto je dílo jednoho
společného týmu, který funguje
velmi dobře, kde není vůbec vidět, že se v něm sešli lidé ze dvou
různých států. Proto se můžeme
těšit na výsledky, které to našim
obyvatelům na obou stranách
hranice přinese.

Delegace z polské Ostródy navštívila i akci z programu Rodinného stříbra

Ú

stecký kraj pozval v rámci
konání velké letecké akce
Memorial Air Show 2017 v Roudnici nad Labem ve dnech 21. až
25. června představitele partnerského regionu z polské Ostródy.
„S partnerským regionem navázal Ústecký kraj spolupráci na
poli regionálního rozvoje, kultury a školství. Zejména v oblasti
regionálního rozvoje funguje
spolupráce na vynikající úrovni.

Díky společným expozicím na
veletrzích cestovního ruchu v Polsku a České republice, tak kromě
výměny zkušeností, šetří oba subjekty nemalé finanční prostředky
například za realizaci expozic,“
uvedl k návštěvě polské delegace
radní kraje pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Oba regiony mají podobný sociální a geografický charakter,
výměna zkušeností a praktické

příklady z rozvoje cestovního
ruchu jsou tak významnou součástí rozvojových aktivit na obou
stranách. Cílem návštěvy byla
jednání vedoucí k uzavření memoranda o spolupráci s destinací České středohoří o.p.s. pro
výměnné pobyty turistů. Polský
region je známý krajinou jezerního charakteru s širokou nabídkou vodních sportů na rekreační
a profesionální úrovni, návštěva

Labe Areny v Račicích byla pro
polské hosty inspirací. V dalších
dnech navštívil starosta Ostródy
Andrzej Wiczkowski s kolegy například skalní masiv - Pravčickou
bránu či leteckou show Memorial
Air Show Roudnice nad Labem,
která je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Součástí
memoriálu byl vyhlídkový let nad
třemi destinacemi (Dolní Poohří,
Krušné hory a České středohoří).

Ústecký kraj

červenec 2017

3

Plavkyně Javorková excelovala. Z olympiády přivezla pět zlatých!

Jsme na místě! Výprava sportovců Ústeckého kraje přijela do dějiště olympiády.

Z

ápolení o medaile na letní
olympiádě dětí a mládeže
na brněnských sportovištích
jsou minulostí. V den slavnostního zakončení a po posledním
medailovém ceremoniálu uhasl
nadobro olympijský oheň. Přes
3600 mladých sportovců si odneslo z jihomoravské metropole nezapomenutelné sportovní
zážitky. Jen Ústecký kraj jelo
reprezentovat 264 sportovců.
Vlajkonoškou výpravy byla
úspěšná česká boxerka Fabiana
Bytyqi.
Domácí prostředí využili k celkovému vítězství mladí sportovci Jihomoravského
kraje. Vyhráli i pořadí krajů se
ziskem 509 bodů před Prahou
(469) a Středočeským krajem

Zlato si z atletického oválu odnesl Štěpán Gregor (AK Most) za
vítězství na trati 60 metrů.

Karatista z ústeckého klubu Sport Union Jan Bednář získal bronz
v kumite jednotlivců a zlato v kumite týmů.

(393). Mladí sportovci z Ústeckého kraje si přivezli 32 medailí
(11 zlatých, 10 stříbrných a 11
bronzových).
Nejúspěšnější krajskou členkou byla plavkyně Kamila Javorková, která vylovila z plaveckého
bazénu pět zlatých medailí. Mezi
chlapci pak plavec David Řezáč
se dvěma nejcennějšími kovy.
V kolektivních sportech se dařilo
smíšenému týmu karate (1. místo v kumite, karatisté byli úspěšní i mezi jednotlivci a celkově
získali šest medailí). Dále pak
florbalistkám, které braly stříbro, florbalisté bronz a stejný kov
vybojovaly také stolní tenistky.
Vzácné kovy přivezli i reprezen-

tanti ve sportovní střelbě, cyklistice, orientačním běhu, plavání
handicapovaných a v kulturní
soutěži krátký film/video. Na
největší sportovní událost roku
se do moravské metropole přijelo podívat a zafandit vedení Ústeckého kraje. „Velmi pěkné bylo
zahájení olympiády, které si děti
opravdu užily. Spolu s vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Waicovou
a předsedou Komise pro sport
a volný čas Václavem Benešem
jsme se zúčastnili několika sportovních akcí jako fanoušci. Atmosféra byla vynikající. Oceňuji
perfektní dozor a organizaci ze
strany našich dospělých účastníků,“ uvedla Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru

Florbalistky Ústeckého kraje nakonec po boji s Moravskoslezským krajem odvezly stříbro.

Florbalisté Ústeckého kraje v zápase poražených semifinalistů
porazili domácí jihomoravský výběr a brali bronz.

pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost. Příští rok pořádá zimní
olympiádu od 28. ledna do 2.
února Pardubický kraj.
Pořadí krajů:
1. Jihomoravský kraj 509 bodů
2. Praha, hlavní město 469
3. Středočeský kraj 393
4. Moravskoslezský kraj 381
5. Plzeňský kraj 346
6. Královéhradecký kraj 288
7. Zlínský kraj 281
8. Liberecký kraj 275
9. Pardubický kraj 270
10. Ústecký kraj 262
11. Jihočeský kraj 257
12. Olomoucký kraj 253
13. Vysočina 240
14. Karlovarský kraj 186.

Velká oslava letectví na roudnické Memorial Air Show

N

a letecké přehlídce ve dnech
24. a 25. června na letišti
v Roudnici nad Labem se představilo mnoha tisícům diváků
na padesát historických i moderních letadel a špičkoví piloti
a letečtí akrobati z mnoha zemí.
Letový plán byl nabitý a ve čtyřhodinovém programu v sobotu
i v neděli se představily vojenské,
dopravní a akrobatické letouny.
Hlavním partnerem akce byl Ústecký kraj, který Memorial Air
Show tradičně podporuje.
„Vážím si práce organizátorů
této velkolepé akce, která vždy
přitáhne pozornost obrovského

Své umění lidem předvedl Martin Šonka, pilot světové série Red Bull
Air Race, mistr Evropy a vicemistr světa v letecké akrobacii.

množství diváků ze všech koutů
republiky i ze zahraničí. Kromě
propagace letectví je důležité
připomenout si i významná výročí v letectví a v boji za svobodu. Proto byla právem tato letecká přehlídka s tradicí a vysokou
úrovní zařazena do programu
Rodinné stříbro Ústeckého
kraje, kam patří nejprestižnější
společenské, sportovní a kulturní akce regionu. Věřím, že si
diváci užijí pěknou podívanou
při úžasných výkonech pilotů
a jejich techniky,“ řekl při zahájení 14. ročníku Memorial Air
Show hejtman Oldřich BubeníZlatým hřebem akce byla akrobacie na dvojplošníku. Návštěvníkům
tuhla krev v žilách.

Desetitisíce návštěvníků se přišly podívat na roudnické letiště, kde
se konal letošní ročník Memorial Air Show.

Na letišti létaly vzduchem vojenská letadla i vrtulníky.

ček, který nad akcí také převzal
záštitu.
Akce se koná od roku 1991
jednou za dva roky. Mottem tohoto ročníku bylo 100. výročí
začátku používání letectva jako
bojového prostředku, 100. výročí vstupu USA do první světové
války, 75. výročí vstupu USA do
leteckých bojů v Evropě a 100.
výročí vítězné bitvy Československých legií u Zborova. Této
významné
letecko-společenské akce se zúčastňují zástupci
všech států, které se podílely na

leteckých bitvách na evropském
válečném nebi. Smyslem akce
je i propagovat letectví na ukázkách leteckých sportovců ČR
a mistrů světa ve všech katego
riích letectví.
Air show pravidelně přitáhne
pozornost významných osobností z byznysu, politiky a společenského života, účastní se
jí jako diváci i řada známých
sportovců a umělců. Mezi čestnými hosty byl také bývalý velitel
Vzdušných sil Armády ČR generálmajor Jaromír Šebesta.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

výrobků a jehněčí maso. Mezi
pršuta patří Karé, Cop, Klášterní šunka, Panenka, Bresaola,
Kachní prsa, Archivní slanina,
Coppa a Jehněčí měšec. Fermentované výrobky zastupují Klobása Pštrosí krk, Jehněčí klobása,
Novobranské korálky, Čardáš
klobása, Babinského viržínko,
Jelení podkova, Varhošť, Originál Lovečák a Divočák salám.

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.

Tolštejnské slavnosti - Pán na
hradě Tolštejně, rytíř Albrecht
Berka z Dubé, se opět chystá
k návštěvě svého Tolštejnského
panství, aby duši i tělo občerstvil, mezi svými poddanými
pobyl a prožil s nimi tradiční
veselí. V sobotu 12. srpna 2017
jste zváni do Jiřetína pod Jedlovou ke společnému hýření. Pro
vaši příjemnou pohodu družina
pana Albrechta připravila na
náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou
řemeslný jarmark, den vám dále
zpestří Divadlo V Pytli, aneb
„Pomozte, v Jiřetíně se usadil

strašlivý drak!“ Přijďte se podívat, jak se zachová loupežník
Vilda nebo chrabrý Albrecht Berka z Dubé a jeho rytířská družina.
Děti získají potřebné dovednosti
a znalosti, jak se nachystat na
draka, na Vildově dračí stezce,
dospělým zklidní duši vernisáž
výstavy fotografií Krajinou Tolštejnského panství autora Jiřího
Stejskala v galerii V Podstávce na
náměstí nebo módní přehlídka
originálních oděvů textilní výtvarnice Dany Maškové v Malém
lesním divadle ve sportovním
areálu. A až se setmí, rozsviťte
své lucerny, vezměte dostatek
odvahy a jde se na dobrodružnou
večerní výpravu „Světluškový
pochod“ z Křížového vrchu rovnou na hrad, protože na Tolštejně je drak! Celodenní veselice
byla oceněna certifikátem jedinečného regionálního zážitku
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®.

Trvanlivé masné výrobky
- Rodinná firma Chovanečkových z Litoměřic se může pyšnit
dlouhou tradicí v uzenářské výrobě. Již třetí generace uzenářů
specialistů neustále pracuje na
vývoji uzenářských výrobků.
Kvalita a řemeslnost uzenářských výrobků rodinné Pršutérie
je samozřejmostí, předností jsou
pak chuťové či tvarové odlišnosti. Mezi certifikované trvanlivé
masné výrobky regionální značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® patří skupina
pršut, skupina fermentovaných

O Regionální potraviny se soutěžilo i v Ústeckém kraji

Ú

stecký kraj získal své vítěze
v soutěži o Regionální potravinu už poosmé. Hodnotitelská komise to neměla lehké. Jedná se totiž o kraj, kde se o značku
kvality v rámci celé České republiky uchází již tradičně největší
počet výrobků. Letos jich bylo
224 od 43 výrobců, největší zájem byl v kategorii Masné výrobky tepelně opracované včetně
uzených mas.
Značku Regionální potravina
získávají každoročně nejkvalit-

nější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí
v krajských soutěžích. Jedná se
o produkty vyrobené v konkrét-

ním regionu, což je základní
podmínka soutěže. Zároveň
i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent,
hlavní surovina přitom musí
být stoprocentně tuzemského
původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například
se může jednat o krajové speciality.
K udělení značky Regionální
potravina Ústeckého kraje 2017
navrhla hodnotitelská komise
následující výrobky:

Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované
včetně uzených mas

Retro šunkový salám, Daniel Stříbrný, Louny

2.

Masné výrobky trvanlivé, tepelně
neopracované, konzervy a polokonzervy

Vepřové maso od zrcadla, Varoza, s.r.o., Březno

3.

Sýry včetně tvarohu

Julčin tučný tvaroh s medem, Barbora Marešová, Břvany

4.

Mléčné výrobky ostatní

Kozí kefír, Jakub Laušman, Držovice

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Onďasův podmáslák, Jiří Ondečko, Děčín

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Karamelový větrník, Janka Kovandová, Libouchec

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

Sedmý schod, Žatecký pivovar, spol. s r.o., Žatec

8.

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě

Květák, Petr Tůma, České Kopisty

Výrobky z kravského mléka z Oblíku - Statek Oblík leží
v malebné krajině Českého středohoří, kde místní stáda ovcí
a koz spásají louky táhnoucí se
od přírodní rezervace Oblík až
po Srdov a Křížové vršky. Z nadojeného mléka ovcí, koz a také
z kravského mléka se na statku
vyrábí domácí mléčné produkty.
Regionální značkou POOHŘÍ
regionální produkt® byl oceněn
sortiment výrobků z kravského

mléka. Pochutnat si můžete na
čerstvém sýru nebo tvarohu,
čistém i s ochucením olivami či
pažitkou, bílém jogurtu s javorovým sirupem nebo farmářské
goudě a zapít to můžete kravským mlékem jemně pasterovaným při teplotě 63°C. Od
června do konce září je na statku
otevřen krámek s občerstvením
a domácími mléčnými produkty a k tomu můžete statek projít
v sezoně o víkendech exkurzí
nebo přímo zažít jaké je to být
„Na víkend ovčákem“.
Háčkované hračky z Mezihoří - Háčkované hračky z Mezihoří oceněné značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®
vyrábí paní Hana Klenerová
v domácím prostředí. Všechny
použité materiály jsou pečlivě
vybírané a zdravotně nezávadné. Oči hraček a další drobné
součástky jsou s bezpečnostní
pojistkou, případně jsou pečlivě a důkladně přišité knoflíky,

obojí s ohledem na bezpečnost
dětí. Jako náplň je použito protialergické kuličkové duté vlákno. Hračky jsou jedinečné svým
dokonalým a pečlivým řemeslným zpracováním. Rodiče se tak
nebudou muset bát svěřit tyto
originální výtvory dětem a ty
zase k postavičkám a zvířátkům
jistě rychle přilnou pro jejich příjemný výraz a vzhled. Paní Klenerovou můžete potkat na farmářských trzích, které pořádá
na svém území MAS Sdružení
Západní Krušnohoří.

Soutěž o Nejlepší potravinářský výrobek
kraje Přemysla Oráče zná své vítěze

Ú

stecký kraj vyhodnotil 11.
července vítěze, nové nositele krajské prestižní značky
„Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“. Dvě odborné komise
ocenily celkem 14 výrobků z Ústeckého kraje s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi.
O tuto značku se letos ucházelo
231 výrobků od 46 výrobců, což
je nejvíce výrobků z krajů v rámci celé ČR.
Deseti výrobkům bylo dále
uděleno mimořádné ocenění

1.

2.

3.

hejtmana Ústeckého kraje za
nadprůměrné vlastnosti – chuť,
vůni, vzhled a čerstvost.

Projekt soutěží „Regionální potravina Ústeckého kraje“
a „Nejlepší potravinářský vý-

robek Ústeckého kraje – Kraje
Přemysla Oráče“ byl zařazen do
programu Rodinné stříbro, mezi
nejvýznamnější krajské akce,
které svým významem přesahují
i rámec Ústeckého kraje. Soutěž
byla organizována pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a za finanční
podpory Ústeckého kraje.
K udělení této značky „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla
Oráče“ byly v letošním roce navrženy tyto výrobky:

Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

Masné výrobky tepelně opracované
(salámy, šunky, apod.)

RUSTICO – pečená šunka od kosti, Chovaneček s.r.o., Litoměřice

Mimořádné ocenění:

Šunka dušená výběrová, Uzenářství Ježek s.r.o., Most

Masné výrobky tepelně opracované
(párky, špekáčky, apod.)

Krkovička na prkýnko, Chovaneček s.r.o., Litoměřice

Mimořádné ocenění:

Tlačenka světlá, Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf

Masné výrobky trvanlivé (fermentované)

Pršuto COP, Chovaneček s.r.o., Litoměřice

Sýry včetně tvarohu

Kozí sýr přírodní s bazalkou, Ondřej Malina, D. Poustevna

Mimořádné ocenění:

Držovický kozí camembert, Jakub Laušman, Držovice

Mléčné výrobky ostatní

Skyr borůvka, Bohušovická mlékárna, a.s., Brňany

Pekařské výrobky (chléb, slané pečivo)

Celožitný chléb, Jiří Ondečko, Děčín

Mimořádné ocenění:

Křehouš, PEKAŘSTVÍ OERTELT s.r.o., Most

Mimořádné ocenění:

Zrninový bochník, MIPO Market s.r.o., Most

Pekařské výrobky (sladké pečivo)

Kolekce máslových koláčů, Jiří Ondečko, Děčín

Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek

Mechový dort, Petr Strmeň, Litoměřice

Mimořádné ocenění:

Ořechové pohlazení, Petra Peštiková, Děčín

Alkoholické nápoje, včetně vína

Ušlechtilá odrůdová pálenka hrušková odrůdy Hardyho,
Olga Syrovátková, Chrámce, Skršín

Mimořádné ocenění:

Podřipské 12°pšeničné, Aleš Lípa, Ctiněves

Nealkoholické nápoje

Sirup Jahoda, MANOK s.r.o., Děčín

Ovoce a zelenina v čerstvém stavu

Kapusta hlávková, Petr Tůma, České Kopisty, Terezín

Mimořádné ocenění:

Meruňky Pincop, Zemědělské družstvo Klapý, Klapý

Ovoce a zelenina ve zpracované formě

Karlátka od Švestkové dráhy, Karla Ščepková, Bělušice

Mimořádné ocenění:

Křížaly Hruška, Severofrukt, a.s., Terezín

Lahůdkářské výrobky
a balená hotová jídla

Šunkový aspik, Uzenářství Ježek s.r.o., Most

Mimořádné ocenění:

Hovězí guláš se špekovými knedlíky, KM Produkt-Food s.r.o., Krupka

Ostatní

Krušnohorský med pastovaný, Petr Eminger, Lom u Mostu

4.
9.

Ostatní

Vejce bílek + žloutek, Papei, a.s., Roudnice n. L.

Krajská zdravotní zahájila v teplické nemocnici
výstavbu pavilonu operačních sálů a sterilizace

S

ymbolickým
poklepáním
na základní kámen zahájila
Krajská zdravotní, a. s., v Nemocnici Teplice výstavbu pavilonu pro čtyři moderní operační
sály a sterilizaci. Slavnostní akt
se uskutečnil v pavilonu F za
účasti zástupců vedení a managementu Krajské zdravotní,
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, zástupců statutárního města Teplice, zhotovitele – firmy VW Wachal a. s.,
a zaměstnanců nemocnice.
Nová budova pro operační
sály vznikne v prostoru jižně od
pavilonu F, v němž jsou soustředěny chirurgické obory, směrem
k ulici Anglická. S chirurgickým
pavilonem bude propojena spojovacím krčkem, dílčí úpravy
proběhnou i v pavilonu F. „Je
to poprvé během deseti let existence Krajské zdravotní, kdy se

bude stavět něco nového. Celé
generace teplických lékařů čekaly na tento okamžik, protože
stávající operační sály skutečně
neodpovídaly moderním požadavkům a standardům,“ vysvětlil generální ředitel Krajské
zdravotní Petr Fiala.
Akce bude postupně financována za podpory jediného
akcionáře Krajské zdravotní,
kterým je Ústecký kraj. „Jedná
se o velkou a v mnoha ohledech
i o odlišnou investici než byly
běžné základní opravy a rekonstrukce. Vznikne tu něco, co by
mělo sloužit pro nejednu generaci. Chtěl bych poděkovat všem
z teplické nemocnice, ať už to
jsou lékaři, zdravotní sestry či
pomocný personál. Areál jsem
si prošel a vím, že se tu mohou
opřít o dobrý kolektiv, který se
snaží udělat maximum pro to,

aby byla našim občanům poskytnuta zdravotní péče taková,
jakou si zaslouží,“ řekl na úvod
slavnostního okamžiku hejtman
Bubeníček.
Investiční náklady budou
podle Jiřího Nováka, předsedy
představenstva Krajské zdravotní, 217 800 000 Kč včetně
DPH, přičemž cena vzešlá z veřejné zakázky je 184 840 000
Kč. V současné době je zajištěno
financování s využitím prostředků od Ústeckého kraje. Pořízení
přístrojové techniky by mělo
přijít podle projektu na dalších
přibližně 53 milionů korun.
Projekt počítá také s výstavbou 92 parkovacích míst pro
osobní auta zaměstnanců. Výstavba pavilonu s novými operačními sály začne od července
2017, hotovo by mělo být v letních měsících roku 2019.

5.

6.

7.
8.

9.
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11.
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14.
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Chomutovské gymnázium se těší z nové jídelny Čínská státní televize
natáčela v Ústeckém kraji
C
Ú
homutovské gymnázium
se po 85 letech dočkalo
slavnostního otevření školní
jídelny, kterého se za Ústecký
kraj zúčastnili radní pro oblast
investic a majetku Ladislav
Drlý a předsedkyně výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová.
„Gymnázium si rozhodně
stravovací prostory zasloužilo.
Přeji profesorům i studentům,
aby jim nové prostředí zpříjemnilo chvíle strávené ve škole.
A protože se začnou všichni
stravovat až od nového školního
roku 2017/2018, doufám, že se
studenti budou po prázdninách

do školy těšit,“ dodal krajský
radní Ladislav Drlý.
Gymnázium v Mostecké ulici
v Chomutově je jednou ze 100
příspěvkových organizací Ústeckého kraje pro oblast školství. Jídelny se i přes rozsáhlou
rekonstrukci škola nikdy nedočkala. Proto se toto červnové datum zapíše do historie školy.
Zakázku s názvem „Gymnázium, Chomutov – Rekonstrukce
části 1. PP pro účely stravování
žáků“ realizovala po dobu šesti
měsíců Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o. v ceně 7
264 tis. Kč. Předmětem zakázky
bylo vybudování jídelny a výdejny jídla se zázemím, včetně pro-

dejny občerstvení, v prostorách
1. PP školy. Zájem stravovat se

ve školní jídelně má přibližně
450 žáků a 80 profesorů.

Chomutovské gymnázium má novou školní jídelnu.

Studenti ústecké Obchodní akademie Pařížská na praxi v Londýně

Z

a pracovními zkušenostmi
vycestovali koncem školního
roku studenti z Obchodní akademie Pařížská v Ústí nad Labem.
Třítýdenní pobyt byl v rámci
Projektu Erasmus+ pod záštitou
Evropské komise směrovaný na
prohloubení odborného vzdělávání žáků. Byl realizován formou
pracovní stáže v anglickém podniku či organizaci.
Po příletu do Londýna bylo
19 studentů ubytováno v rodinách v oblasti západního Londýna. První pracovní den byl
věnován školení a seznamování
s cestováním po Londýně, pravidly a řády, bezpečností na pracovních místech i v rodinách.

V následujících týdnech všichni
studenti vykonávali svou praxi
v obchodních společnostech,
realitních kancelářích, vzdělávacích centrech či charitativních
organizacích. Zabývali se zde
administrativou, komunikací se
zákazníky, pracovali s interními
databázemi, rejstříky, agendami
a dalšími aspekty obchodního
typu.
Během stáže probíhaly návštěvy na pracovištích, kdy byla
monitorována jejich práce,
probíhaly diskuze s manažery
a supervizory o náplni, výkonu
a pracovních výsledcích praktikantů. Na základě rozhovorů s odpovědnými osobami na

Den bezpečnosti přilákal k Labi stovky dětí

N

a louce u střekovského
nábřeží v Ústí nad Labem
připravil Sbor dobrovolných
hasičů Střekov pro předškoláky
a děti z prvních tříd základních
škol parádní podívanou na konec školního roku – 1. ročník
Dne bezpečnosti. Asi největším
lákadlem byl obří vojenský vrtulník, který v regionu pomáhal při
povodních v roce 2013.
Akce se konala pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Ten poděkoval
organizátorům za uspořádání
této náročné akce. Hejtman dětem popřál, aby si akci užily, aby
se dozvěděly opět něco nového,
například jaká je práce poříční
policie či jaká je úloha vojenského vrtulníku, který je tu dnes

k vidění. „Zážitky a informace,
které tu dnes posbíráte, se vám
jistě během prázdnin mohou
hodit,“ pronesl ke stovkám dětí
převážně z ústecké čtvrti Střekov hejtman Bubeníček.
Nejvíc obdivovatelů se shromáždilo před velkým vrtulníkem,
který přiletěl na akci až z Centra
leteckého výcviku v Pardubicích
a tuto trasu zvládl za 45 minut.
„Dětem ukážeme, jak vypadá
tento kolos při práci a jak zachraňuje lidské životy,“ uvedl Antonín Bauer, starosta střekovských
dobrovolných hasičů. Školáci
mohli vidět ještě práci jednotlivých složek – městské policie,
Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, poříční policie či samotných dobrovolných hasičů.

Děti fascinovala práce psovoda.

pracovištích můžeme zhodnotit
práci všech zúčastněných jako
vynikající. Studenti byli chváleni především za své pracovní
nasazení, přátelské vystupování

a výbornou dovednost anglické
komunikace.
Zpracovala: Mgr. Ivana Štěpánková, Obchodní akademie
Pařížská

předvečer začátku prázdnin se v konferenčním sále
Krajského úřadu Ústeckého
kraje konalo slavnostní vyhodnocení ankety Středoškolský
student národnostních menšin
žijících v Ústeckém kraji školního roku 2016/2017. Anketu
vyhlásil Výbor pro národnostní
menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Ocenění si přijeli převzít Petr
Bojčev z okresu Děčín (Bulharsko), Kateřina Daševskaja
z okresu Teplice (Rusko), Lenka

Drapáková (romská menšina)
a Pham Minh Duca (Vietnam),
oba z okresu Chomutov.
Slavnostního setkání se zúčastnil předseda Výboru pro
národnostní menšiny Pavel Vodseďálek, regionální ředitel společnosti Activa Jan Lukeš, která
je pravidelným partnerem projektu a Jiří Morštadt za pořádající organizaci. Všem studentům
gratulujeme, přejeme příjemné
prožití letních prázdnin a hodně
úspěchů v dalším studiu.
Foto: Daniel Šeiner

ném uspořádání kraje, ale také
hokejovém zapálení odpovídal
radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.
Další v hledáčku kamer pak
byla Filmová kancelář Ústeckého kraje, jejíž fungování přiblížila Barbora Hyšková z oddělení
cestovního ruchu. V Ústeckém
kraji se čínští filmaři vydali po
stopách filmu Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň
v Tiských stěnách, seriálu Mušketýři na Státním zámku Ploskovice a filmu Rytíři ze Šanghaje
v Terezíně. „Představit Ústecký
kraj z hlediska filmové turistiky je další zajímavý způsob, jak
propagovat náš region. Těší
nás, že takto můžeme prezentovat náš kraj čínským divákům
v rámci jejich oblíbeného pořadu“, dodal radní Matouš.

Čínská státní televize natáčela v Ústeckém kraji. Krajský radní Zdeněk Matouš při rozhovoru.

Zlaté české ručičky – ocenění pro žákyni i střední školu

V

průběhu uplynulého školního roku zvítězila žákyně
3. ročníku oboru Cukrář Střední školy, obchodu, řemesel,
služeb a Základní školy, Ústí
nad Labem, p. o. Ajpkaljeva
„Asma“ Botakoz na mezinárodní soutěži Gastro Junior
Bidvest Cup 2017. Tímto úspěchem získala nominaci do přehlídky „České ručičky“, která
se konala v červnu na výstavišti
v Brně.
Z rukou předsedy vlády ČR
Bohuslava Sobotky a náměstka hejtmana Jihomoravského

kraje Romana Hanáka převzala
žákyně čestné uznání a zlatou
plaketu ve tvaru loga přehlídky.
Součástí slavnostního ceremoniálu bylo představení oceněného žáka včetně krátkého profilu.
Ocenění bylo uděleno i pro ústeckou školu, kterou na vyhlášení zastupovala učitelka odborného výcviku Renata Jírová, která
Asmu na soutěž připravovala.
Žákyně s vyznamenáním
ukončila studium oboru Cukrář a od září na škole pokračuje
v denním nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou.

Žákyně Ajpkaljeva „Asma“ Botakoz získala prestižní ocenění.

V Ústeckém kraji studují nejlepší zdravotničtí asistenti

D

vojnásobným úspěchem
středních zdravotnických
škol Ústeckého kraje skončila
Celostátní soutěži první pomoci
v Brně, která se konala ve dnech
12. a 13. června 2017. Soutěž se
konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila
Šimka a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Z celkem 24 týmů SZŠ z celé
České a Slovenské republiky obsadilo 2. místo družstvo Vyšší odborné školy ekonomické, sociální
a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy

v Mostě ve složení Alžběta Hézlová, Kateřina Hájková a Barbora
Mašínová, z pedagogů žákyně
doprovázela Irena Dubová.
Třetí místo obsadilo družstvo
Střední zdravotnické školy Děčín ve složení Jiří Donát, Tereza
Podrazilová a Andrea Schönová, vedoucí družstva byla Ivana
Chýlková. Soutěžící družstva
musela projít třemi stanovišti.
Na prvním stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky.
Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji vznikajících v domácím prostředí. Při
poskytování první pomoci muse-

Vítězové ankety Středoškolský student
národnostních menšin převzali na kraji ocenění

V

stecký kraj se podařilo zařadit do natáčecího plánu
čínské televize CCTV6, která
od 30. června do 11. července
natáčela v České republice další
pokračování svého úspěšného
programu. Podařilo se tak díky
spolupráci s paní ředitelkou
Noemi Benešovou-Guerrero,
která vede Zahraniční zastoupení Agentury CzechTourism
v Číně.
Natáčení v České republice
probíhalo v několika krajích,
Praze a na 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu
v Karlových Varech. Natáčecí
den v úterý 11. července pak celý
patřil Ústeckému kraji. V úvodní části se uskutečnily rozhovory
na Krajském úřadě Ústeckého
kraje. Na otázky o krásách Ústeckého kraje, cestovním ruchu,
historickém exkurzu a pováleč-

lo družstvo prokázat schopnost
improvizovat a vycházet pouze
s pomůckami, které se nejběžněji
nacházejí v domácnosti.
Hodnotící třináctičlenná komise byla složena z řad lékařů,
zdravotníků nemocnic města
Brna, záchranářů a z řad odborných učitelek. Jedná se o mimořádný úspěch, v Ústeckém kraji
mají na obou školách zdravotničtí asistenti výuku na vysoké
úrovni. Poděkování a gratulace
patří zejména samotným vyučujícím a soutěžícím.
Zdroj: Mgr. Martina Černá,
ředitelka SZŠ Děčín

Děvčata z mostecké školy
skončila v soutěžila na krásném
druhém místě.

Nový Hrad Jimlín zve na
ochutnávku rozmanité hudby

V

neděli 27. srpna pořádá sdružení Historic Velká Černoc, z.
s., ve spolupráci se správou zámku Nový Hrad Jimlín VI. ročník
Hudebního festivalu na zámku
v Jimlíně. Akce startuje v 10 hodin
a vystoupí zde swingové a další orchestry a hudební skupiny.
Největším lákadlem bude jistě seskupení Mezcla Orquesta
z Prahy - česko-kubánský orchestr s kubánskou zpěvačkou
s programem latinsko-amerických skladeb. Dále zahraje Velký
Jazzový Orchestr Milana Bitnera

z Loun několik populárních evergreenů, Ústecký komorní orchestr a jeho sólisté v čele se zpěvačkou Evou Boháčkovou a Pavlem
Machátem. Na programu je také
varhanní koncert v zámecké kapli
s programem klasické hudby i filmových a muzikálových melodií.
Pro návštěvníky je připraveno
občerstvení v zámeckém šenku
a venkovní grilování. Děti se pak
mohou vydovádět v Dětské dílničce, kde jim budou k dispozici hry,
malování na keramiku a soutěže.
Akci podpořil také Ústecký kraj.

Ústecký kraj
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Pevnost Terezín: nejdřív kanonáda, pak pirátské války

NAPSALI NÁM

Jak se odvolává ředitel

P

ředpokládám, že tento článek vyvolá v jinak sterilním plátku
Krajské noviny živější odezvu. Jistě se na čelní stránce objeví
rozsáhlý úvodník pana hejtmana, jak je důležité letité ředitele ve
funkcích podrobit výběrovým řízením, aby se zjistilo, zda mohou
čelit „novým výzvám“ Ústeckého kraje.
Rada Ústeckého kraje odvolala z funkce pět ředitelů muzeí
a galerií. Oficiální informace k uvedenému ze strany tiskové
mluvčí kraje 16. 5.: „Ústecký kraj se chce do budoucna v tomto
segmentu kultury ubírat jiným směrem, podobně jako u dalších
muzeí ve správě kraje.“ Představy o novém směřování?: „Zatím
to nebudeme rozvíjet.“
Můj požadavek vznesený na zastupitelstvu kraje 29. 5.: „na základě informací z tisku o odvolání ředitelů příspěvkových organizací, kteří jsou řediteli muzeí, v souvislosti s novou vizí fungování
těchto organizací, žádám o zaslání informací k této vizi.“
Odpověď vedoucího odboru kultury 19. 6. (to to trvalo, než se
to vymyslelo): „Přes většinou uspokojivé a někdy až vynikající
pracovní výsledky organizací – procházejí nyní organizace vlnou
zásadních změn z pohledu jejich řízení, nikoli odborného směřování a činnosti (nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek,
zákon o zadávání veřejných zakázek, profil zadavatele, konsolidovaný způsob hospodaření, registr smluv, elektronická spisová
služba, upravovaná problematika pracovního práva, investiční
rozvoj v oblasti kultury z popudu zřizovatele), které kladou zcela
nové a netušené nároky na jejich vedení a je tak více než žádoucí
zapojit do jejich činnosti a řízení i nové silné osobnosti…“
Takže z původně jiného směřování se nám během měsíce stala
potřeba znalostí nové legislativy, kterou ovšem již dávno všechny
muzea a galerie plní, aniž by tušily, že někde udělaly chybu. Normálně uvažující člověk by předpokládal, že se tedy vlastně hledá
člověk, který umí vystřihnout zákon o zadávání veřejných zakázek (co se otravovat s nějakou sbírkovou činností či výstavami,
tohle je ten nový směr!).
Podívejme se, co nám říkají požadavky výběrového řízení na nové
ředitele: „ koncepce rozvoje a řízení organizace, dobré organizační
a řídící schopnosti, znalost fungování a financování příspěvkové
organizace, občanská bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání.“ Čili
standartní požadavky. Ani zde není zmínka o tom, že se blíží „vlna
zásadních změn“ a je třeba najít k tomu kompetentní ředitele.
26. 6. se konalo zatím poslední krajské zastupitelstvo. Na
můj přímý dotaz na paní Sachetovou, která je uvolněnou radní
pro kulturu, kde je koncepce a nový směr v řízení muzeí a galerií, jsem dostal na třetí pokus odpověď, že jsem všechno obdržel
v dopise vedoucího odboru.
Z výše uvedeného jsou možné jen dva závěry: neuvěřitelná nekompetentnost kompetentních - anebo existují i neveřejné důvody k odvolání těchto ředitelů.
Závěrem oblíbená hláška: „Kdepak asi soudruzi z kraje udělali
chybu?“
PaedDr. Jiří Kulhánek, člen zastupitelstva kraje a starosta
města Kadaně.

Konec prázdnin ozdobí na hipodromu
Velká letní cena Ústeckého kraje

D

alší dostihový mítink Velká
letní cena Ústeckého kraje
se odehraje v sobotu 26. srpna
na Hipodromu Most. Na programu je hned několik závodů.
Akci tradičně podpořil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ústecký kraj přebírá záštitu nad tímto podnikem již od
roku 2009.
Hlavní závod o Velkou letní
cenu Ústeckého kraje je určený
pro tříleté a starší koně. Po rovině koně poběží 1800 metrů.
Cenu pro vítěze předá opět po
roce sám Oldřich Bubeníček.
Kromě závodů bude pro návštěv-
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níky připraven bohatý doprovodný program: jízdy na koních,
soutěže o ceny a hry pro děti.

Napínavé až do konce. Žokejové v sedle koní v loňském roce
sváděli urputné boje.

P

rvní prázdninovou sobotu
se v pevnosti Terezín na tzv.
Kavalíru 2 konal již druhý ročník
mezinárodní přehlídky dělostřeleckých dovedností s názvem
Kanonfest. K vidění byly kanóny a palné zbraně posledních
čtyř staletí. Součástí byl i bohatý
doprovodný program doplněný
hudbou i tancem. Vyvrcholením
pak byly noční dělostřelecké salvy, které skýtaly nevšední ohnivou podívanou doprovázenou
pyrotechnickými efekty.
Kavalír 2 však můžete navštívit
i nyní. Najdete v něm hned několik lákadel pro všechny skupiny
zájemců. Je zde expozice s názvem „Zažij 18. století“ věnovaná životu vojáků v pevnosti – od

velitele pevnosti po ty nejobyčejnější vojáky, přes strážnici, štáb
až do kuchyně. Součástí je také
malebný dvorek, taková malá
zoologická, s živými zvířátky.

Na konci mohou návštěvníci vstoupit do námořnického
muzea La Grace, kde je bude
v podpalubí plachetnice kolébat
šumění moře. Koho by zajíma-

Kanonfest lákal děti i dospělé.

la mladší historie, může zavítat
do Muzea Nostalgie. Čeká je tu
bohatá přehlídka nejen různých
interiérů (kuchyně, školní třídy
pod.), ale také hraček, strojů
a dokonce i prvních počítačů.
Komu by to bylo ještě málo,
může si zajít do Muzea Geocachingu.
Po Kanonfestu se připravují
další neobvyklé akce. Poslední
srpnovou sobotu se uskuteční
„Poslední pirátské války“. Na
zájemce tu bude mnoho překvapení. A pokud se podaří
získat všechna potřebná povolení, bude je čekat i námořní
bitva v zaplaveném příkopu
pevnosti.
Foto: Roman Gazsi

Velké změny v oblasti osobních bankrotů

J

iž měsíc je účinná významná
novela insolvenčního zákona,
která především mění způsob,
jakým se dlužník může dobrat
osobního bankrotu. Ještě v červnu bylo možné, aby si dlužník
na internetu vybral z nesčetného množství firem, které se na
přípravu insolvenčních návrhů
zaměřovaly a po zaplacení, zpravidla velmi vysoké částky - nebylo
výjimkou i 20 tisíc korun - mu tato
firma návrh na oddlužení zpracovala. Bohužel to však byl často
poslední kontakt, který dlužník
s takovou společností měl, pozdější nutné kroky v řízení s ním
již nikdo, především z důvodu nezbytné právní odbornosti, neřešil.
Návrhy tak leckdy byly podávány
k soudu s méně či více zásadními vadami, nebylo neobvyklé,
že návrh byl soudem po podání
ihned odmítnut. Tato praxe, kdy
se v průběhu sedmi let stalo pro

řadu firem oddlužení velmi výnosným byznysem, který však
dostával dlužníky do ještě zoufalejší situace a neúměrně zatěžoval
krajské soudy, nakonec vyřešila
zmíněná novela. Od července

livci, které jinak s právní činností
neměly nic společného, jsou tak
již z této oblasti zcela vyloučeny. Druhou podstatnou změnou
je odměna, která za zpracování
a podání návrhu danému subjek-

tak již dlužník nemůže podat návrh k soudu sám, musí tak učinit
prostřednictvím osoby, která dle
insolvenčního zákona může návrh zpracovat a podat, přičemž
podání je nutno učinit v elektronické podobě. Mezi tyto osoby
patří např. advokáti, notáři či insolvenční správci, ale i osoby, které mají od Ministerstva spravedlnosti ke zpracování akreditaci.
Soukromé společnosti a jednot-

tu náleží (kromě akreditovaných
osob), výše odměny činí u jednotlivce 4.000,00Kč a 6.000,00Kč
u manželů, k částkám je nutno
připočíst DPH. Odměnu však
nehradí dlužník přímo, hrazena
je až v průběhu insolvenčního
řízení z provedených srážek či
výtěžku zpeněžení. Tyto změny
tak znamenají výraznou ochranu pro dlužníky a zároveň zaručí
dříve chybějící právní odbornost

Velvyslanec Palestiny navštívil Ústecký kraj

V

e středu 12. července navštívil Krajský úřad
Ústeckého kraje velvyslanec Státu Palestina
v České republice Khaled Alattrash, kde se setkal
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Mezi projednávanými tématy zazněla snaha o spolupráci
především v oblasti kultury, turistiky, a také snaha
o pokračování bilaterálních vztahů mezi Českem
a právě státem, vyhlášeným roku 1988.
Palestinský velvyslanec se s hejtmanem Bubeníčkem sešel neformálně již v únoru na veletrhu
cestovního ruchu v Praze. „Jezdím skrz váš kraj
do Německa za dětmi a vždy jsem se chtěl v tak
malebné krajině aspoň na chvíli zastavit,“ byl
nadšený z návštěvy krajského města Khaled Alattrash, který se narodil v uprchlickém táboře v Libanonu.
Již téměř 25 let probíhají jednání mezi Izraelem
a palestinskou samosprávou o vytvoření samostatného státu. V roce 2013 uznalo Stát Palestina celkem 134 ze 193 členských států OSN (mezi ně patřila i tehdejší ČSSR). Od února roku 1989 funguje
v Praze Velvyslanectví Státu Palestina. „Mnoho

let nás trápí stále ten stejný problém. Naději jsme
však neztratili. Chtěli bychom nastolit nezávislý
stát, kde by panoval mír,“ přál si na závěr jednání
s hejtmanem velvyslanec Alattrash.

Velvyslanec Státu Palestina v České republice
Khaled Alattrash.

pro důležité kroky v řízení. Zda
novela nepřinese i negativa, jako
například její obcházení, výrazné prodloužení doby zpracování
či nedostatek osob, které budou
ochotny návrhy na oddlužení za
dlužníky připravovat a podávat,
ukáží následující měsíce.
Mezi akreditované subjekty
k přípravě a podávání insolvenčních návrhů patří i Poradna při
finanční tísni o.p.s. Pokud máte
zájem o konzultaci v oblasti oddlužení, exekucí či chcete zpracovat a podat návrh na oddlužení, můžete se na poradnu obrátit
na tel. 411 135 200 (203, 202),
e-mailem na hadas@financnitisen.cz či osobně v budově
B Krajského úřadu Ústeckého
kraje, ulice Dlouhá 15 v Ústí
nad Labem, kde poradna sídlí.
Ke schůzce lze využít i výjezdní
pobočky v Litvínově, Lounech
a České Lípě.

Prohlubování
zahraničních vztahů

N

áměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav
Foldyna dne 13. července jednal s jeho Excelencí
velvyslancem Španělského
království v České republice
Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martínem. Senátor Foldyna
informoval velvyslance o jednáních Ústeckého regionu
s Katalánskem. Cílem jednání s představiteli Katalánska
je navázání hospodářských
a kulturních vztahů s katalánským regionem. Ještě
v červenci navštíví Foldyna
zástupce Katalánska Adama
Casals, se kterým přes rok
připravuje spolupráci našeho
kraje a právě severovýchodního regionu Španělska.

Důležité je zmapovat trh a nabízet chybějící produkt, ví „doktoři“
V

loňském roce bylo prostřednictvím dotace z programu Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2016 podpořeno celkem
27 začínajících podnikatelů,
jimž poskytnutá dotace pomohla v rozjezdu, resp. nastartování
jejich podnikání.
Pracovníci krajského úřadu
Odboru strategie přípravy a realizace projektů se proto rozhodli
vybrat několik nejzajímavějších
příběhů jakožto příklady dobré
praxe, které ukáží nadšené, podnikavé lidi z našeho kraje.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodli podnikat?
Chtěli jsme se osamostatnit
a vybudovat vlastní firmu s kvalitním produktem, který uspěje
na trhu práce.

Neměli jste obavu z rizika?
Na začátku bývají nějaké obavy a občas nastanou problémy,
které je potřeba vyřešit. To ale
k podnikání patří a člověk by se
toho neměl bát.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádali?
Nejdůležitější bylo asi oběhat
a vyřídit všechny potřebné dokumenty, najít správné místo pro
podnikání a dopředu si zmapovat
trh. Nenazýval bych to problémy,
ale spíše běžnými věcmi, kterými
si v začátcích musí projít každý.
Začali byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, začali jsme podnikat už
dříve. Dotace nám velmi pomohla a posunula nás o krok vpřed.

K čemu jste dotaci především využili?
Dotaci jsme využili hlavně na
rekonstrukci skladových a kancelářských prostor, marketing a na
nákup plničky tekutých hmot,
která nám velmi usnadnila práci.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Chtěli bychom se postupně

rozvíjet a rozrůstat, rozšiřovat
klientelu a stát se kvalitní a stabilní firmou.
Co byste doporučili začínajícím podnikatelům?
Nejdůležitější je asi zmapovat
si trh a nabízet produkt či službu, která zde chybí. Jít do toho
s rozumem a pokorou, ale určitě
se toho nebát.

Jméno a příjmení:

Lukáš Zahradník, Ondřej Zahradník,
Klára Blissard Barnes
(The ChilliDoctor s.r.o.)

Věk:

27, 29 a 36

Vzdělání:

všichni mají středoškolské

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání:

import a distribuci chilli

Ústecký kraj
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Koulařská elita v Ústí. Rekord mítinku odolal krátce
L
K
oňský rekord Nigerijce Mozii
nebyl překonán. I tak byl třináctý ročník Grand Prix Ústí nad
Labem velmi povedený a diváci
zhlédli na Městském stadionu šest
vrhů za dvacetimetrovou hranici.
Z letošního triumfu se radoval
vrhem dlouhým 21.38 centimetrů nejlepší český koulař Tomáš
Staněk (na snímku). Druhý skončil Portugalec Tsanko Arnaudov
a třetí Darlan Romani z Brazílie.
Vítěz ústeckého mítinku potvrdil před srpnovým mistrovstvím
světa v Londýně parádní formu.
„Tomáš ukázal, co umí. Na to, že
je v přípravě na šampionát, tak to
byl skvělý výkon,“ chválil hlavní

organizátor akce Miroslav Vachuta českou jedničku.
Grand Prix Ústí - 13. ročník:
1. Tomáš Staněk (ČR) 21.38
metru, 2. Tsanko Arnaudov
(Portugalsko) 21.06, 3. Darlan
Romani (Brazílie) 20.74, 4.
Jacko Gill (Nový Zéland) 20.61,
5. Jakub Szyszkowski (Polsko)
20.40, 6. Ladislav Prášil (ČR)
20.38, 7. Andrei Gag (Rumunsko) 19.97, 8. Jonathan Jones
(USA) 19.78, 9. Francisco Belo
(Portugalsko) 19.08, 10. Martin Stašek (ČR) 18.61, 11. Mohamed Magdy Hamza (Egypt)
17.90, 12. Joshua Freeman
(USA) bez platného pokusu.

oncem srpna startuje v Terezíně kulturní akce s názvem
Hudební festival Gustav Mahler a terezínští skladatelé
2017 – 2025. Letošní pilotní ročník začíná 23. srpna od 18.
hodin v terezínském kulturním domě koncertem Pražského komorního orchestru a pokračuje 24. srpna ve stejný čas
v Magdeburských kasárnách koncertem Graffova kvarteta.

V

e dnech 21. - 22. 6. 2017 se v areálu zámeckého parku Domova „Bez
zámků“ Tuchořice konaly tradiční Sportovní hry Tuchořice. Hry jsou setkáním
mentálně postižených nejen z Ústeckého
kraje. Zápolení se účastnilo deset družstev z Ústeckého a Středočeského kraje včetně dvou družstev pořádajícího Domova „Bez
zámků“ Tuchořice.

Ú

Dobroměřice hostily turnaj ve Pozvánka na Lípa Musica 2017
ročník Mezinárodfotbale, vyhráli kluci z Prahy Šestnáctý
ního hudebního festivalu

V

sobotu 17. června se v Dobroměřicích uskutečnil šestý
ročník turnaje „O putovní pohár
hejtmana Ústeckého kraje“ za
účasti osmnácti týmů s celých
Čech. Turnaj se odehrál na třech
hřištích. Po celý den panovala
dobrá nálada a optimální počasí.
Na turnajové prvenství dosáhlo družstvo Motorletu Praha, druzí skončili kluci z Roudnice nad Labem a třetí domácí
tým Dobroměřic. Turnaj podpořil Ústecký kraj, proto všem
zúčastněným
poblahopřál
a ceny předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Přítomen byl i zastupitel kraje
Pavel Csonka.

Pro individuální ocenění si pak
přišel Jan Skuhrovec (nejlepší
střelec, MFK Most), Petr Šebek
(nejlepší hráč, Havran Kryry)
a Patrik Schejbal (nejlepší brankář, FK Dobroměřice – žlutí).
Konečné umístění: 1. Motorlet Praha, 2. SK Roudnice nad
Labem, 3. FK Dobroměřice –
žlutí, 4. MFK Most, 5. FC Zličín
2004, 6. Slavoj Žatec, 7. Tatran
Kadaň, 8. Slavoj Vyšehrad, 9.
FK Bílina, 10. FC Zličín 2005,
11. SK Praha 4 – červení, 12. Havran Kryry, 13. SFK Meziboří,
14. Čechie Kralupy nad Vltavou,
15. FK Dobroměřice – červení,
16. SK Hřebeč, 17. SK Praha 4 –
oranžoví, 18. Sokol Pátek.

Lípa Musica nabídne návštěvníkům opět porci kvalitní hudby
a nevšedních zážitků. Festival se
uskuteční na několika místech
Ústeckého a Libereckého kraje
a také v Drážďanech či v Žitavě
a okolí.
Tento tříměsíční festival, který je pro své renomé zařazen do
programu Rodinného stříbra,
začne v pátek 11. srpna prologem v podání houslisty Jiřího
Vodičky na zřícenině hradu Oybin na německé straně Lužických hor. Samotný zahajovací
koncert amerického loutnisty
Joela Frederiksena odstartuje
v pátek 15. září v bazilice Všech
svatých v České Lípě dlouhou
pouť skrze hudební žánry. Ta
skončí v sobotu 11. listopadu

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Kluci z pražského Motorletu dosáhli na zlaté medaile.

Na této webové stránce naleznete veškeré dopravní omezení týkající se omezení dopravy
na silnicích
II. a III. třídy Ústeckého kraje
oprázdninách
a v letních
měsících.

závěrečným vystoupení operního zpěváka Adama Plachetky
a pražských komorních sólistů
v libereckém divadle F. X. Šaldy.
Na návštěvníky tak letos čeká
opět to nejlepší z české a zahraniční scény. „Je před námi krásný hudební podzim a celkem
třiadvacet velmi pestrých hudebních večerů,“ uvedl Martin
Prokeš, ředitel Mezinárodního
hudebního festivalu Lípa Musica. Vstupenky zájemci seženou
ve festivalové kanceláři v České
Lípě či online na webu www.lipamusica.cz.

stecký kraj již několik let úzce spolupracuje s regionem Jižního Banátu na
projektech rozvojové spolupráce. Cílem
letošního projektu je správně nastavit a zahájit proces založení místní akční skupiny
v regionu Vršac na základě přenosu know-how místních akčních
skupin Ústeckého kraje a podpořit kontakt mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

D

ne 16. června 2017 vstoupila v platnost změna Statutu Univerzity J. E.
Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem týkající
se přejmenování dosavadní Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP. Nově ponese název Fakulta strojního inženýrství UJEP (FSI).

S

tátní zámek Benešov nad Ploučnicí pořádá v sobotu 29. července a v sobotu
12. srpna noční prohlídky zámku. Prohlídka formou zábavné formy je vhodná pro
celou rodinu; nebudou chybět princezny
ani rytíři. Rezervace je nutná na čísle 724 663 548 nebo na kristkova.miluse@npu.cz.

P

amátku obětí tramvajového neštěstí,
při kterém 13. července 1947 v Ústí
nad Labem ve čtvrti Bukov zahynulo třicet
lidí, si týž den připomněli zástupci města či dopravního podniku. Tramvajová

souprava na tomto místě před 70 lety havarovala. Nehoda si
vyžádala třicet obětí, téměř stovka dalších cestujících byla zraněna.

V kraji máme šikovné a kreativní učedníky řemesel

Ú

stecký kraj využil možnost
oslovit několik středních
odborných škol v kraji a společně s nimi vytvořit propagační
materiály a předměty, sloužící
pro potřeby prezentace Ústeckého kraje nejen v Čechách, ale
i v zahraničí. Jednou z těchto
škol je i Střední odborná škola
Litvínov-Hamr.
„Podpora řemesel a s tím
spojená podpora těchto oborů
na středních školách v Ústeckém kraji je velmi důležitá především v této době, kdy dochází
k útlumu zájmu dětí o řemesla,“ konstatoval hejtman Oldřich Bubeníček.

Ve spolupráci s učiteli této
školy bylo vytipováno několik
předmětů pro propagaci, mezi
nimi např. ručníky s výšivkou,
dřevěná lžíce na nazouvání bot,

magnetky a dřevěné logo kraje.
Tyto předměty doplní sortiment propagačních předmětů
Ústeckého kraje.

MS v rychlostní kanoistice v Račicích se blíží!
Přijďte fandit domácím hvězdám ve stylovém oblečení

M

ěsíc před očekávaným mistrovstvím světa v rychlostní kanoistice v Račicích
(23. - 27. 8.) se pro všechny fanoušky otevírá možnost nákupu exkluzivní edice s motivy domácího
šampionátu. Mikiny, trička, ale také kšiltovky či
plážové pantofle – to vše si mohou příznivci kanoistiky objednat přes nově zprovozněný e-shop.
Veškeré produkty s tematikou sportovního svátku v Račicích už si vyzkoušel například světový
šampion Martin Fuksa. „Šampionát je pro mě bez
diskuze hlavním tématem letošní sezony, strašně
se na české fanoušky těším. A pevně věřím, že si
pořídí také tematické oblečení. Mně se celá kolekce moc líbí, tak ji snad v srpnu kolem kanálu budu
pravidelně vídat,“ říká s úsměvem Fuksa, který
mezi kanoisty dominuje letošnímu Světovému
poháru, neboť z šesti individuálních závodů vyhrál
hned pět.
Nabídka speciální kanoistické kolekce zapadá
do plánu, který se organizátorům daří před šampionátem plnit. Zrekonstruovaný areál v Račicích
prošel vydařenou generálkou během květnového
mistrovství Evropy veslařů, světový šampionát kanoistů bude ještě po všech stránkách náročnějším
testem. „Veslaři nasadili vysokou laťku, očekávání
ze strany veřejnosti i světové federace jsou vysoká. O to více mě těší, že jde vše podle plánu a netlačíme před sebou žádné nesplněné úkoly. Jsem
přesvědčen, že v srpnu si sportovní fanoušci užijí
opravdu výjimečný sportovní svátek,“ řekl Jan Bo-

háč, předseda Českého svazu kanoistů. Vstupenky
i produkty i stylové produkty z fanshopu lze získat
na www.canoeracice.com.

Momentálně nejlepší český kanoista Martin
Fuksa v nové kolekci oblečení.

Ústecký kraj
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Americká radost na Tour de Feminin 2017

J

ubilejní třicátý ročník cyklistického závodu v okolí
Šluknovského výběžku Tour de
Feminin 2017 skončil v neděli
9. července pátou etapou v centru Krásné Lípy. Cílem jako
první projela Francouzka Labousová. Z celkového prvenství
se však radovala Američanka
Winderová.
Ta zvítězila v prvních dvou
etapách a po zbytek závodu si už
jen hlídala svůj náskok. „Byl to
velmi těžký závod. Zároveň jsem
šťastná, že jsem tu uspěla, bylo
to vůbec moje první vítězství na
evropské půdě,“ dodala na závěrečném ceremoniálu sympatická

Američanka, která si tak dala
v podobě žlutého trikotu pro absolutní vítězku pěkný dárek k 24.
narozeninám.
Letošní ročník byl nejen „kulatý“, ale také se ho účastnil rekordní počet startujících dívek; téměř
dvě stovky. Ty nejvzdálenější byly
až z Nového Zélandu, Spojených
států amerických či Japonska.
„Chtěl bych letos poděkovat
hlavnímu organizátorovi, který
ani sám před třiceti lety netušil,
do jak velkého rozměru se závod
rozroste,“ složil poklonu té nejdůležitější osobě Jiřímu Víchovi
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Ten se ujal předává-

V závěrečné etapě s cílem v Krásné Lípě zvítězila Francouzka Labousová.

+ 01:12, 4. Lea Thomas (USA –
USA National Team) + 01:31, 5.
G. Solovei (UKR – Parkhotel Valkenburg – Destil) + 01:35, 6. Elise Delzenne (FRA – French National Team) + 02.00, 7. Séverine
Eraud (FRA – French National
Team) + 02:27, 8. Marcia Eicher
(AUT – French National Team)
+02.31, … 57. Pavla Havlíková
(CZE – KC Kooperativa Jablonec) + 14:19, 84. Tereza Korvasová (CZE – Team Dukla Praha)
+38:55.

Hejtman přijal zlaté házenkářky Mostu i jejich mladší nástupkyně

T

tě dívek v kategorii starší dorostenky. Ve svém debutu v nejvyšší
soutěži prošly suverénně celou
soutěží v oblasti „západ“ a to bez
jediné porážky. Ve finále porazily vítězný tým „východní“ části
a staly se mistry ČR.
Mostecký klub navíc bude od
příští sezony usilovat o účast
v prestižní Lize mistrů. „Rádi
bychom se v září zúčastnili kvalifikačního turnaje, ze kterého
vzejde vítězný tým, který následně postoupí do hlavní fáze
soutěže. A tím jediným postoupivším týmem bychom chtěli
být právě my,“ uvedl na setkání
s hejtmanem manažer klubu
Rudolf Jung.
Hejtman Ústeckého kraje dostal od hráček na památku zlaté

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Mnoho z vás poznalo, že
se jedná o město Kadaň. Ze
správných odpovědí jsme vylosovali a na výhru se může těšit:
Alena Peroutková z Chomutova, Jiří Varga z Vilémova
u Kadaně a Anna Bílá z Vroutku. Výhercům gratulujeme.

ní cen. Tour de Feminin patří do
programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Výsledky, 5. etapa (90,5 km):
1. J. Labous 2:40:53, 2. T. Wiles
+00:00, 3. E. Delzenne +00:05,
… 76. P. Havlíková + 09.23.
Celkové pořadí 30. ročníku:
1. Ruth Winder (USA – UnitedHealthcare Pro Cycling)
11:02:06, 2. Tayler Wiles (USA
– UnitedHealthcare Pro Cycling
+ 01:10), 3. Ann-Sophie Duyck
(BEL – Belgian National Team)

o byla sezona na jedničku! Mostecké házenkářky
se staly popáté šampionkami
a po zásluze zvedly nad hlavu
mistrovský titul. Velký úspěch
klubu registroval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který dívkám a realizačnímu týmu osobně poděkoval za
vzornou reprezentaci kraje.
Na krajský úřad dorazila
dvojice hráček z mistrovského
kádru „Černých andělů“ Lucia
Mikulčík a Michaela Borovská,
dále pětice dívek kategorie starší dorostenky společně se svým
trenérem Radkem Maděrou
a manažerem házenkářského
klubu Rudolfem Jungem.
Mluvilo se nejen o seniorském
titulu žen, ale také o prvním mís-

červenec 2017

medaile z právě skončených
soutěží a také porcelánovou píšťalku.
K úspěchům nastupující generace házenkářek výraznou

měrou přispívá i podpora ze
strany Ústeckého kraje a je předpoklad, že úroveň mostecké házené bude mít nejen stabilní, ale
trvale rostoucí úroveň.

Dnešní hádanka je tak trochu
pozvánkou k prázdninovému
putování. Hledaný objekt se nachází na hranicích Ústeckého
kraje s Německem a představuje výraznou krajinnou dominantu. Památka byla postavena
na počátku 20. století a stala se
významným výletním místem,
které dodnes láká turisty ze širokého okolí. V interiéru celé
věže je instalována trvalá výstava map, fotografií a dalších exponátů. Nápovědou může být
informace, že v roce 2005 získala památka 1. místo v celostátní
soutěži Fasáda roku 2005 a to
díky internetovému hlasování

kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

V jízdárně teplického zámku
je až do 20. srpna k vidění výstava Pod ochranou sv. Floriána,
věnovaná 150. výročí založení
hasičského sboru v Teplicích, kde
lze spatřit předměty a vynálezy
vzniklé od založení sboru. Výstava Vzpomínky na Teplicko připomíná dobu před sedmdesáti lety,
kdy musela většina německých
obyvatel československého pohraničí opustit své domovy a začít
nový život v Německu či Rakousku. K vidění do 10. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Společná fotka dívek s hejtmanem Bubeníčkem (vpravo).

široké veřejnosti. V letošním
roce obdrží její vlastník dotaci
220 000 korun z Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje na
udržovací práce spojené s nátěrem fasády, hrázdění a oken
vyhlídkové věže objektu. Víte,
jak se hledaná památka jmenuje a v jakém městě se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 16. srpna na
e-mailovou adresu: flochova.m@kr-ustecky.cz nebo na
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. mediální komunikace,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
nad Labem. Heslo: fotokvíz.
Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro případné
zaslání výhry.

Zajímáte se o historii letectví?
Tak to určitě nesmíte chybět na výstavě 11. Letecký stíhací pluk Žatec. Výstava potrvá do 27. srpna.
Třetihorní flóra Mostecké pánve
- nejobsáhlejší souhrnná výstava
zkamenělin třetihorních rostlin
severních Čech představuje veřejnosti zkameněliny rostlin, které
rostly v okolí Mostu před 17 až 22
miliony let. K vidění do 31. srpna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Protektorátní film,
kde fotografie, plakáty, filmy,
filmové přístroje a dobové dokumenty z muzejní sbírky Milana
Wolfa prezentují svět filmu v době
nesvobody. K vidění do 27. srpna. Expozice dějinných báňských
map z českého Krušnohoří, která
tematicky rovněž souvisí s projek-

tem Montanregion Krušné hory
je k vidění do 27. srpna.

ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, Princezna ze mlejna nebo Nejkrásnější
hádanka. Výstava originálních
pohádkových kostýmů a rekvizit
Pohádky Zdeňka Trošky je na
zámku k vidění do 3. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Stálá expozice Vývoj lodní dopravy na Labi provede návštěvníka muzea její historií od počátků
až do dnešních dnů. Výstava Sloužím bohu… představí návštěvníkům liturgická roucha a bohoslužebné předměty nejen z muzejních
sbírek do konce srpna.

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ

Výstava obrazů básníka a malíře Michala Matzenauera, který
patřil mezi zakázané autory spojené s undergroundem. Jeho rozmanitá až magická tvorba bude k vidění do 10. září. K výstavě se váže
výtvarná soutěž, které se mohou
zúčastnit žáci základních škol.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Výstava Litoměřická nej
představí zajímavosti, které Litoměřice a jejich okolí řadí mezi
primáty v rámci republiky popř.
celé Evropy. K vidění do 29. října.

křížovka o ceny

O

tázka Po kolikáté se v Lounech konal Den záchranářů? byla
tajenkou naší červnové křížovky.
Odpověď na ni byla: Podruhé. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali
pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Vladimír Čeřovský z Ústí nad Labem, Jarmila Platlová z Očihova, Helmut Pfeifer
z Jiřetína pod Jedlovou, Stáňa Vlčková z Litoměřic a Pavel Provazník z Ústí nad Labem. 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 16. srpna 2017, 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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