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Miliony do silnic

Regionem se prohnala velká voda

Boxerská show v Ústí

KRAJ OPRAVUJE
DESÍTKY ŠPATNÝCH
KOMUNIKACÍ

UPLYNULO
15 LET OD NIČIVÝCH
POVODNÍ

GRAND PRIX
NABÍDLA PARÁDNÍ
PODÍVANOU

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,

I

v tomto prázdninovém čase si vás dovolím pozdravit prostřednictvím těchto řádků v krajských novinách. Uplynulý
měsíc byl opět velmi bohatý na několik
zásadních aktualit týkajících se našeho
kraje. Kraje, který je v mnohém svým způsobem specifický a řada všeobecných
opatření třeba nejde napasovat na všechny obce u nás. Řeč je například o dotačním titulu na obědy do
škol nebo o stále diskutované takzvané lavičkové vyhlášce.
Vedení Ústeckého kraje se rozhodlo nepřipojit se k dotačnímu
programu právě na podporu obědů pro děti z chudých rodin
vyhlašovaných ministerstvem. A to z prostého důvodu. Není
totiž pro všechny. Ministerstvo zapomnělo na samoživitelky i
rodiny, kde oba rodiče pracují, ale otáčejí každou korunu. My
chceme pomoci všem, kteří se ocitli v tíživé situaci, ale snaží se
se svým osudem poprat. Budeme tedy spolupracovat s charitativní organizací, která bude komunikovat přímo se školami,
kde dokáží nejlépe rozpoznat, které děti nechodí na oběd, protože na to rodiče zkrátka nemají. I na tomto dotačním titulu se
ukazuje, že nelze řadu věcí všeobecně použít všude. To je vlastně vidět i na právě již zmíněné lavičkové vyhlášce. Každá obec
by si podle mého měla sama rozhodnout o tom, jak bude kontrolovat bezpečnost a pořádek na svém území. Nevidím jako
šťastné, aby o nočním klidu jejich obyvatel rozhodovaly soudy,
bez znalosti okolí, bez znalosti souvislostí. Toto rozhodování
by stále mělo zůstat na bedrech vedení obcí. Právě představitelé měst a obcí jsou totiž zodpovědní za to, aby v obci fungovalo
vše jak má, a to ke spokojenosti obyvatel.
Ale abychom nebyli jen u vážných témat. S koncem prázdnin nás čeká řada významných akcí v našem kraji. Určitě si
tedy nenechte ujít tradiční dožínky, ústecký půlmaraton nebo
závody trucků na mosteckém autodromu. Vám tedy příjemnou
zábavu a dětem příjemný vstup do nového školního roku.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

str. 6

Jednání o převodu Lužické nemocnice budou dál
pokračovat, Rumburk provádí důkladný audit

R

umburské nemocnici svitne naděje na lepší zítřky.
Na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje podepsal hejtman
Oldřich Bubeníček (za Ústecký
kraj) se starostou města Rumburk Jaroslavem Sykáčkem
Memorandum o zajištění zdravotních služeb ve Šluknovském
výběžku společností Lužická
nemocnice a poliklinika, a. s.
Akce se zúčastnil také Stanislav Rybák, náměstek hejtmana, Petr Severa, vedoucí
odboru zdravotnictví a Karel
Schäfer, předseda představenstva Lužické nemocnice a polikliniky
Memorandum je výsledkem
dlouhých jednání, ale také
výsledkem snahy obou stran
o zachování potřebné úrovně
zdravotnictví ve Šluknovském
výběžku. Pro občany je tento
podpis dobrou zprávou a jakýmsi prvním krokem k tomu,
aby se vrátilo nemocnici dobré
jméno,“ uvedl hejtman Oldřich
Bubeníček s tím, že dosavadní
jednání teď musí přinést konkrétní obrázek o tom, jak byl
převod či odkup mohl vypadat.
Veškeré kroky musí schválit
obě zastupitelstva.
Pokračování na straně 5

V Libochovanech se předávala Vesnice roku, Hejtmana zajímal
stav dálnice D7
starostka dostala hobla a hejtman králíka

J

edenáct diplomů a pět stuh
z letošního ročníku soutěže
Vesnice roku již má své majitele.
Předávání se uskutečnilo přímo
ve vítězné obci, v Libochovanech
na Litoměřicku. Ty letos získaly
zlatou stuhu a postupují tedy do
celostátního finále. Slavnostního odpoledne se zúčastnila řada
hostů hlavně z okolních obcí
a kromě předávání cen si v Libochovanech připravili i kulturní

vystoupení dětí z místní mateřské školy, ochotníků z obce Kytlice či členů hodnotící komise.
Libochovany získaly zlatou
stuhu za komplexní přístup
k celkovému rozvoji obce v oblasti záchrany kulturního dědictví, podpory mládeže, spolkového života a životního prostředí.
Vyhlášení výsledků celostátního
kola se uskuteční 16. září v Luhačovicích.

Na akci přijel i ministr životního prostředí České republiky Richard
Brabec (třetí zleva).
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i obchvat Bíliny

Martin Vidimský, ředitel
Správy Chomutov a Petr Vacek
z úseku výstavby Správy Chomutov Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD) informovali při pravidelné návštěvě hejtmanství Oldřicha Bubeníčka o pokračujících
pracích na rychlostních komunikacích po celém regionu.
Hejtman Oldřich Bubeníček
byl ujištěn, že veškeré započaté
rekonstrukce a harmonogram
prací platí. Cestu řidičům z Ústí
nad Labem do Mostu by měla do
budoucna zrychlit Kladrubská
spojka. Ta propojí jižně od Teplice silnice I/13 a I/18. „Vše běží
jak má. Od ministerstva máme
zelenou a stavba by tak mohla
začít již v roce 2020,“ odtajnil
Petr Vacek z úseku výstavby. Řeč
byla také o možném obchvatu Bíliny. Pracovníci ŘSD již
zadali projekt geotechnického
průzkumu. „Nyní budeme čekat
na posudky a následně zjistíme,
zda je reálné vybudování tunelů,
které by usnadnily život obyvatelům Bíliny a výrazně zrychlily
průjezd tímto městem,“ uvedl
ředitel Správy Chomutov ŘSD
Martin Vidimský.

Zleva hejtman Oldřich Bubeníček a rumburský starosta Jaroslav Sykáček při podpisu memoranda.
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Můj názor: CHCEME JEN HÁJIT PRÁVA OBČANŮ NA KLIDNÝ ŽIVOT

NAVŠTÍVILI NÁS

Velvyslankyně Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
navštívila Ústecký kraj

N

a návštěvu Ústeckého kraje
přijela v pátek 28. července
velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska J. E. Jan Thompson.
Nejprve se sešla na Krajském
úřadě Ústeckého kraje s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem
a poté jela do Chomutova prohlédnout si železniční depozitář
Národního technického muzea.
Na hejtmanství se velvyslankyně, která umí česky, zajímala
převážně o hospodářství a zaměstnanost v regionu. Dále
s hejtmanem probrala blížící se
volby do Parlamentu ČR nebo
plány rozvoje infrastruktury
v regionu.
Jan Thompson zastává funkci
velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice již
od roku 2013. Předtím působila
například na Zahraničním úřadu Vlády Velké Británie či britském Ministerstvu zahranič-

rázdniny jsou nenávratně
pryč, zanedlouho začne babí
léto. Ale i v toto roční období budou 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 září jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, pátek
29. září od 8 do 12 hodin. Děčín:
Masarykovo náměstí, středy
6., 13., 20. a 27. září od 8 do 15
hodin. Chomutov: Náměstí 1.

Děkuji za přijetí v tak krásném
regionu, jako je ten váš. Tak zněl
vzkaz, který napsala velvyslankyně do pamětní knihy.

máje, soboty 9. a 23. září od 8 do
12 hodin. Jirkov: Náměstí Dr.
Edvarda Beneše, sobota 16. září
- Jablečné slavnosti. Kadaň: Mírové náměstí, středa 13. září od
9 do 16 hodin. Litoměřice: Kostelní
náměstí, soboty 2.
a 30. září od 8 do
12 hodin. Louny:
Mírové náměstí,
soboty 2. a 30. září
od 8 do 12 hodin.
Most: 1. náměstí, sobota 3. září
od 8 do 12 hodin. Roudnice nad
Labem: Husovo náměstí, soboty
9. a 23. září od 8 do 11.30 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody, pátky 8. a 22. září od 9 do 17 hodin.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 5., 12., 19. a 26. září od 9
do 15 hodin, čtvrtky 7., 14., 21.
a 28. září od 9 do 15 hodin.

Spolupráce partnerských regionů Ústecký kraj
a Powiat Ostróda stvrzena další smlouvou

V

roce 2014 podepsal Ústecký
kraj Smlouvu o spolupráci
mezi okresem Ostróda a Ústeckým krajem. Spolupráce mezi
těmito regiony je realizována především v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
U příležitosti oficiální návštěvy
Ostródy ve dnech 13. až 16. července byla spolupráce smluvně
rozšířena i na společné aktivity
v oblasti cestovního ruchu mezi
destinačními agenturami, na české straně Destinační agentury cestovního ruchu České středohoří
o.p.s. a na polské straně Západomazurskou turistickou organizací.
Předmětem návštěvy bylo zhodnocení realizovaných projektů
v oblasti cestovního ruchu a školství a plán dalších společných
aktivit v těchto oblastech. Jedním
z nových projektů by měla být
organizace utkání mezi týmem

Tentokrát jsme zvolili následující téma „lavičková vyhláška“. Vyhláška zakazuje občanům sedět na částech
a zařízeních, které k takovému účelu nejsou určeny, tedy všude mimo lavičky. V několika městech Ústeckého kraje
již vyhláška platí. A my se proto ptáme - jakou měrou by měl stát či soud hovořit do rozhodování samospráv například
v souvislosti s tzv. lavičkovou vyhláškou?

ních věcí. Také pracovala pro
britskou televizní stanicí BBC.
Británie je jedním z nejvýznamnější obchodních a investičních partnerů České republiky a dlouhodobě patří mezi
čtyři až pět nejvýznamnějších
exportních teritorií pro české
vývozce.

Zářijové farmářské trhy

P

Regionální fotbalové akademie
Ústeckého kraje a týmem partnerského regionu Ostróda jak v ČR,
tak v Polsku.
V rámci programu navštívila
delegace Ústeckého kraje také
několik turisticky zajímavých lokalit a hlavně rekonstrukci bitvy
u Grunwaldu. Během této akce
byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Destinační
agenturou České středohoří o.p.s.
a Západomazurskou místní turistickou organizací.
Oba regiony se na začátku tohoto roku zavázaly, že se budou
vzájemně propagovat v rámci
evropských veletrhů cestovního
ruchu. Ústecký kraj prezentoval
okres Ostróda v expozici Ústeckého kraje v lednu na veletrhu Reisemarkt Dresden 2017 v Drážďanech a v únoru na veletrhu Holiday
World 2017 v Praze.

Petr Šmíd (SPD a SPO),
krajský zastupitel
První pocit po zveřejnění
zprávy, že tzv. „lavičková vyhláška“ byla zrušena, bylo
zděšení. Následoval mix dalších pocitů. Od vzteku po
chvilkovou beznaděj. Tu jsem
okamžitě vytěsnil a uvědomil
si, že se blíží možná jedna
z posledních příležitostí jak
vrátit rozhodování o záležitostech, které lidi trápí opět do
rukou občanů. V brzké době
budeme mít možnost v nadcházejících volbách vyjádřit
nesouhlas se současným politickým děním a tím i podpořit
naše práva. Výše zmiňovaná
vyhláška měla chránit veřejný
pořádek v místech, kde v minulosti docházelo k častým
konfliktům mezi zástupci majoritní společnosti a nepřizpůsobivými občany. Nebyla všemocná, pomohla však z části
řešit vznik případných konfliktů. V podstatě ji obě strany
akceptovaly. Nebyla součástí
hlasitých protestů. Aspoň ve
Varnsdorfu, odkud pocházím,
určitě ne. Necitlivý zásah do
samosprávy opět zvedl vlnu
emocí. Pracující většina znovu
prohrála. Podobná rozhodnutí na klidu ve společnosti
nepřidají. Kolik takových však
v poslední době bylo přijato.
Jedinou cestou ze začarovaného kruhu hloupých příkazů
a zákazů je více naslouchat
občanům. V tomto případě se
přímo nabízí základní institut
přímé demokracie a tím je referendum.
Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
V posledních měsících se
zde v Ústeckém kraji intenzivně diskutuje o účinnosti tzv.
“lavičkové vyhlášky“ v kontextu s rozhodnutím Ústavního soudu o zrušení právě
předpisu zakazující vysedávání na zídkách, obrubnících
nebo třeba na schodech domů
v některých severočeských
městech.
„Právo musí být pro všechny srozumitelné a předvídatelné, aby lidé mohli v rozumné
míře předvídat trestnost svého
jednání a podle toho regulovat

své chování a předvídat právní
důsledky svého jednání“ říká
Jan Richter předseda zastupitelského klubu ANO. Žádná
vyhláška či nařízení nemůže omezit práva občanů naší
země v žádném městě. Vše je
odrazem vyspělosti současné
společnosti a tolerance soužití
lidí v běžném životě.
Zastupitelstvo měst a obcí,
jako vrcholný orgán samosprávy má jasně a srozumitelně specifikovány pravomoci
a povinnosti v právních dokumentech České republiky. Zastupitelé jsou plně zodpovědní
za svá rozhodnutí a za řádný
výkon zastupitelského mandátu. Jen zastupitel města či
obce zná podmínky, poměry,
okolnosti či veškeré souvislosti v místě a čase specifické
a podle toho se také rozhoduje. Pokud zastupitelstvo
města vydá vyhlášku se všemi
náležitostmi a dle současné
platné právní legislativy pro
dané území specifickou, je to
rozhodnutí vrcholného orgánu samosprávy.

Radek Belej (KSČM), krajský zastupitel
Ústavní soud nesmyslně
zrušil části obecně závazných
vyhlášek, které v Ústeckém
kraji již před lety začaly platit
v některých městech Ústeckého kraje. Města kritizují
nelogické stanovisko Ústavního soudu. Vedení Ústeckého
kraje podporuje samosprávy
a jejich snahy uchránit slušné
občany. Je nutné zdůraznit,
že vyhláška není proti řádným a slušným občanům. Jde

V Mukově vzpomněli pietním aktem na americké hrdiny

V

zpomínkové akce u příležitosti 73. výročí sestřelení
amerických letců při náletech
na teplický region v průběhu
2. světové války se v sobotu 22.
července v Mukově nedaleko
Bíliny spolu se zástupci řady
institucí zúčastnil také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Symbolicky nad Mukovem během uctění památky

srpen 2017

několikrát přeletělo letadlo. Na
pietní akt dorazil také zástupce amerického velvyslanectví
v Praze John Fischer, zástupce
velvyslanectví Francie v Praze
Bruno Bucherie, poslanec Evropského parlamentu Jaromír
Kohlíček či starostka Hrobčic
Jana Syslová.
Pietní akt, který dopoledne
započal u pomníku sestřele-

ných amerických letců v Mukově, pokračoval vzpomínkovou
akcí u pomníku americkým
letcům Teplice – Písečný vrch.
Organizátorem byl Severočeský letecký archiv Teplice,
Jednota Československé obce
legionářské v Teplicích, Český svaz bojovníků za svobodu
a orgány a organizace regionu.
Při náletu 21. července 1944,

který provádělo 143 amerických bombardérů 15. letecké
armády USA ze základen v jižní Itálii, byly nad Mosteckem
a nejbližším okolí sestřeleny
čtyři stroje. Jeden se zřítil u Křížatek, dva do ulic města Teplice
a další nedaleko obce Mukov na
Bílinsku. Při těchto haváriích
nebo těsně po nich zahynulo 22
letců.

hlavně o udržení, alespoň minimálního pořádku. Obecně
závazná vyhláška, chcete-li
„lavičková vyhláška“ je jedna z možných opatření, proti
nepořádku, který dělají na
veřejných místech nepřizpůsobivý, narkomani, agresivní
opilci atd. Nikomu není příjemné chodit denně kolem
agresivních vulgárních individuí. Překračovat je, u vchodů
obytných domů na veřejných
místech…Tedy člověk, který se chová slušně, chodí do
zaměstnání, odvádí daně, je
nucen být zamčený, vycházet
jen pokud je to nutné, protože o nějaké klidné procházce,
bezpečném posezení na lavičce si může nechat jen zdát…z ombudsmanské kanceláře
se vše jeví „růžově“ škoda, že
tomu tak není…

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Možná si ještě někdo vzpomene na slavnou Jirkovskou
vyhlášku, kdy se zastupitelé
města Jirkov v čele s panem
starostou Filipem Škapou pokusili již v roce 1992 řešit trvalé a neúnosné problémy s nepřizpůsobivými spoluobčany.
Vyhláška řešila vystěhování těch obyvatel z bytů, kteří
nedodržují hygienické normy
a předpisy. Ani tehdy Jirkov
neuspěl. Je to shodou okolností již čtvrt století a nezměnilo
se prakticky nic. Vlády a parlamenty se mění, sliby se slibují
a blázni se radují. Problémy
s nepřizpůsobivými se neřeší,
naopak bobtnají. Proto se nelze divit městům a obcím, že
se pokouší celá léta o „lidovou
tvořivost“, aby pomocí vyhlášek alespoň zmírnily nezdravé soužití s nepřizpůsobivými
a v rámci možností zajistily
pořádek v obci. Centrální orgány naší republiky trpí jakousi představou, že ví vše lépe
a na našich obcích žijí občané,
které je potřeba vést jako ovce
a když uhýbají z cesty, tak je
pěkně vrátit zpět.
Přitom sami svými zákony, často naprosto odtrženými od reality běžného života,
zhoršují situaci. Viz názorný
příklad sociálních dávek na
bydlení, kde stát plnými hrstmi rozdává z našich daní vlastníkům ubytoven a bytů, kteří
je pronajímají za neuvěřitelné
peníze nepřizpůsobivým v našem kraji. Místo nařizování,
co a jak máme dělat, přenesme
kompetence ze státu na obce
a ony si poradí lépe, efektivněji a rozhodně levněji než stát.
A na závěr ještě podstatný dodatek, nejedná se o rasové problémy, ale o hájení práva všech
občanů na klidný život.

Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel
Jako starosta Krupky, která
má rovněž platnou tzv. lavičkovou vyhlášku podobně jako
některá další města Ústeckého kraje, vnímám rozhodnutí
Ústavního soudu ČR o zrušení této vyhlášky v Litvínově
a Varnsdorfu velmi negativně.
V Krupce jsme ke schválení
této vyhlášky přistoupili až po
vyčerpání všech možností, jak
ochránit obyvatele města před
diskriminací ze strany sociálně
nepřizpůsobivých. Při výběru
lokalit, kde bude zákazová vyhláška platná, jsme vycházeli
z konkrétních případů. Opakovaně naši strážníci řešili
problémy lidí, kteří se vraceli
domů z práce či z obchodu do
svých bytů, kde řádně platí nájemné i všechny poplatky s bydlením související, a museli
čelit verbálním útokům plným
vulgarismů ze strany spoluobčanů. Často se báli projít po
schodištích před domy, které
byly v obležení hlučných skupinek jejich sociálně nepřizpůsobivých sousedů. Setkávali se pravidelně s neochotou
uvolnit průchod, s nadávkami
a výsměchem. Takovou situaci
nemůže pochopit nikdo, kdo se
s ní denně nesetkává. Myslím si
proto, že řešení místních problémů by stát i soudy měly nechat na rozhodovací pravomoci měst a obcí. My jsme s lidmi
v denním kontaktu, neřešíme
problémy izolovaně od stolů
úřadů. Chráníme před diskriminací sociálně nepřizpůsobivou minoritou většinu slušných obyvatel města. Vyhláška
zakazující sezení na stavebních
prvcích, které k tomu nejsou
určeny, dává strážníkům do
rukou pádný argument a lidé
ji respektují. Aby město bez
této vyhlášky zajistilo pro většinu obyvatel pořádek, muselo
by z rozpočtu na úkor investic
a údržby majetku hradit mnohem rozsáhlejší aparát městské policie, z Krupky vytvořit
„policejní stát“ a právo a bezpečnost prosazovat důslednou,
ale nákladnou represí, jako
například v sousedním Dubí.
Naše vyhláška sice zakazuje
sezení mimo lavičky, zároveň
ale vnímáme potřebu zejména
mladé generace setkávat se na
veřejném prostranství. Proto
připravujeme projekt laviček
vhodných pro komunitní setkávání na místech, kde svou
přítomností, hlučením typickým pro mládež a dalšími projevy nebudou rušit a omezovat
ostatní obyvatele města. Do
těchto lokalit plánujeme umístit lavičky s Wi-Fi, které jsou
pro setkávání mladých lidí pod
širým nebem vhodné.

Ústecký kraj
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Ústí se opět stane centrem sportovního dění, běžecký svátek se blíží
V
MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM
MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON

16. ZÁŘÍ / 16 SEPTEMBER 2017 | START: 15:00 / 3 PM
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a všech linkách autobusů a trolejbusů
teplické a bílinské městské hromadné
dopravy se od září změní čísla. Linky těchto měst jsou plně integrované do systému
Dopravy Ústeckého kraje a jsou na nich
vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK
v papírové i elektronické podobě. Právě příslušnost do integrovaného systému DÚK je
důvodem přečíslování. „Chceme, aby každé
číslo linky, které jezdí v rámci integrovaného systému DÚK bylo unikátní, nikde jinde
v kraji nebylo využito a cestujícím se nepletlo. Unikátností čísel linek zpřehledníme
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km
trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race
km

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

1

Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium of the City Hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)
15:03 / 15:14

km vzdálenost
km distance

občerstvovací stanice
refreshment point

2

15:06 / 15:22

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange point (5, 10, 15 km)

osvěžovací stanice
sponges point

3

15:09 / 15:30

Johnny Servis technické zázemí
Johnny Servis technical area

první pomoc
first aid

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

6

start / cíl
start / finish

toalety
toilets

7

8

15:23 / 16:12

15

9

15:26 / 16:20

16

15:46 / 17:18

10 15:28 / 16:28

17

15:48 / 17:26

15:43 / 17:10

4

15:11 / 15:39

11

15:31 / 16:36

18

15:51 / 17:34

5

15:14 / 15:47

12 15:34 / 16:45

19

15:54 / 17:43

15:17 / 15:55

13

15:37 / 16:53

20

15:57 / 17:51

15:20 / 16:03

14

15:40 / 17:01

21 16:00 / 18:00

Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská (1 km)
» Velká Hradební » Předmostí » most E. Beneše (2 km) » Národního
odboje » Děčínská (3 km) » Železničářská » Střekovské nábřeží (4 km)
» Střekovské nábřeží » most E. Beneše » Předmostí » U Nádraží (5 km)
» Malá Hradební » Revoluční (6 km) » Tovární (7 km, 8 km) » Hrbovická
» U Vlečky (9 km) » U Vlečky » Otočka / turn » U Vlečky » Textilní »
Tovární (10 km) » Kekulova » areál / factory area Spolchemie (11 km)
» Brněnská (12 km) » Pařížská » Velká Hradební (13 km) » Předmostí »
most E. Beneše » Národního odboje » Děčínská (14 km, 15 km) » Vítězná
(16 km) » Otočka / turn » Vítězná » Děčínská (17 km, 18 km) » Děčínská »
Železničářská (19 km) » Střekovské nábřeží (20 km) » Most E. Beneše »
Předmostí » Hrnčířská » Mírové náměstí (21 km) » Cíl / Finish

164 m n.m.
131 m n.m.
0 km

1.25 km

2.5 km

5 km

7.5 km

10 km

506, 508 se v jízdních řádech objeví nové spoje - k jejich zajištění dopravci využijí dosavadní manipulační jízdy. Na Teplicku budou od
4. září noční linky 802 a 803 nově
stavět na více zastávkách po Teplicích. Na Litoměřicku se na lince
637 zlepšuje doprava ke škole
v Terezíně a přidává se dopolední
spoj do menších obcí. U linky 638
se zlepší možnost dopravy do Litoměřic k zastávce u pošty, do Pokratic ke kapličce a do Radešína.
U autobusů linky 646 pojedou
nově večerní spoje jako přípoje
od autobusu ze směru od Prahy.
Na lince 672 dochází ke zvýšení
počtu spojů a z Dušníků do Roudnice nad Labem. Se zelenými
autobusy číslo 683 se od září dostanete častěji do Předonína i do
Roudnice. U linky 684 se zlepšuje
návaznost na trasu Roudnice-Mělník a doprava do zastávky
Litoměřice, u pošty. Na lince 685
jede nový spoj v 10:52 z Libocho-

vic do Budyně a na lince 711 nový
spoj v 9:10 z Budyně do Mšeného-lázní a v 15:12 z Peruce do Loun.
Od září se mění jízdní řády
jedné ze sedmi tarifně zaintegrovaných městských doprav v systému DÚK – MHD ve Varnsdorfu. Linka MHD číslo 191 nově
vede kolem Kauflandu a nezajíždí k mlékárně. Přesunuje se
zastávka Kamenická a název
nynější zastávky Varnsdorf Velveta 03 se změní na Varnsdorf
Kaufland. V jízdním řádu dojde
k drobným časovým posunům.
Potěšující zprávou na závěr je,
že jízdní řády vlaků se na území
Ústeckého kraje k zářijové čtvrtletní změně nemění. Do konce
turistické sezony se už také nemění jízdní řády turistických železničních a lodních linek DÚK,
od září podle stávajících jízdních
řádů po prázdninové odmlce
opět vyplují lodě linky 902 z Ústí
nad Labem do Děčína a Hřenska.

Od 4. září se kompletně mění čísla linek MHD v Teplicích a v Bílině

N

í
ost
dm

N

spoje v úseku Teplice – Bílina
v pracovní dny.
Vybrané spoje z úseku Teplice
– Bílina budou přeřazeny na linku 503 přes Ohníč. Na lince 503
se rozšíří doprava o odpolední
a večerní spoje. Linka 525 pojede
nově po trase Litvínov – Mariánské Radčice – Braňany a nebude
již jezdit v úseku Mariánské Radčice – Loučná. Na linkách 499,

raží

ád

21

Revoluční

Zářijové změny jízdních řádů v Ústeckém kraji
ejvětší změny jízdních řádů
čekají cestující jako každoročně až v prosinci, přesto
se už od září musí připravit, že
při pravidelné čtvrtletní úpravě
jízdních řádů dojde k několika
změnám. Týkat se budou hlavně zelených linkových autobusů
a to ve třech oblastech: na Litvínovsku a Bílinsku se od 3. září
na lince 498 objeví nové večerní

Hrnčířská

Mírové
nám.

Revoluční
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a vyzkoušet si na vlastní kůži závodní atmosféru. Další ojedinělou
událostí spojenou s půlmaratonským víkendem bude Spolchemie
Český pohár v Handbike. Handicapovaní sportovci odstartují
z Mírového náměstí tři hodiny před
hlavním závodem, tedy v pravé
poledne. Na účastníky čeká rychlá
trať v centru města. Honza Tománek, tradiční účastník Spolchemie
Českého poháru v handbike, si ji
pochvaluje. „Závod má skvělou atmosféru a je velmi dobře zorganizovaný. Trať je svým charakterem
ryze kritériová, ale nechybí na ní
stoupání ani rychlé tempové úseky.
Líbí se mi,“ říká sportovec.
Diváci se navíc letos mohou
těšit na jednu novinku, a tou
bude hanbikový závod dětí. „My
i všichni sportovci budeme rádi,
když se lidé z Ústí a okolí přijedou
na jakýkoliv běh podívat. Fanoušci jsou totiž neodmyslitelnou součástí našich závodů a už teď se těším na skvělou atmosféru, kterou
vždy vytvoří,“ dodává Capalbo.
Největší sportovní akci v krajském městě zaštítil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Více informací najdete na
www.runczech.com

í
Textiln

sobotu 16. září se na jeden
den stane Ústí nad Labem
hlavním světovým městem běhu.
A to jen díky Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Ten láká
nejen svou rychlou tratí, ale také
rozmanitým okolím – běžci si
na severu Čech užijí start a cíl
v centru města, běh překrásnou
přírodou podél řeky Labe nebo
unikátní průběh areálem chemického závodu Spolchemie.
Do centra města se sjedou
nejen závodníci odhodlaní pokořit trať půlmaratonu, ale také
tisíce fanoušků se sportovním
duchem. I pro ně jsou připraveny doprovodné akce. „Půlmaratonský víkend s RunCzech není
zdaleka jenom o závodění. Jsme
rádi, když běžci přijedou do Ústí
se svými kamarády nebo rodinou, užít si to totiž mohou všichni,“ říká prezident RunCzech
běžecké ligy Carlo Capalbo.
Právě pro nejmenší běžce a jejich rodiče je určený nesoutěžní dm
rodinný běh. Ten odstartuje z Mírového náměstí v 13.30 a na jeho
účastníky čeká tři kilometry dlouhá
trasa. Vítány jsou rodiny, děti, kočárky a všichni ostatní, kteří budou
mít chuť si zpříjemnit odpoledne

integrovaný dopravní systém jako celek“,
říká k přečíslování náměstek hejtmana pro
dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek. Přečíslování bude postupně pokračovat
v dalších městských dopravách, kde platí
integrované jízdenky DÚK. Ještě letos v prosinci by mohly dostat nová čísla linky autobusů MAD v Děčíně.
Teplice: 101 Nová Ves – Panorama, 102
Řetenice, Tolstého – Anger, 103 Prosetice
– Panorama, 104 Nemocnice – Anger, 105
Řetenice, Tolstého – Panorama, 106 Nová

Ves – Šanov I lázně, 107 Řetenice, Tolstého – Prosetice, 108 Nová Ves – Anger, 111
Šanov I lázně – Panorama, 112 Benešovo
náměstí – Olympia, 121 (Barbora) – Hudcov – J. Koziny – Hudcov – (Barbora), 122
Bystřany, hřbitov – Buzulucká, 123 Dubská
– Šanov II, 124 Maršovská – Hlavní nádraží,
125 Nová Ves – Hlavní nádraží.
Bílina: 281 Sídliště Za Chlumem – Poliklinika – Sídliště Za Chlumem, 282 Sídliště
Za Chlumem – Poliklinika – VMG I – Sídliště Za Chlumem, 283 VMG I – Chudeřice –
Sídliště Za Chlumem – Poliklinika – VMG I.

12.5 km

15 km

17.5 km

20 km

21 km

Mattoni 1/2Maraton
Ústí nad Labem

Trasa vedoucí areálem chemického závodu Spolchemie odlišuje Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem od všech ostatních
závodů RunCzech běžecké ligy. Každá běžecká kulisa má svoje
kouzlo a kouzlo té ústecké je nenapodobitelné. Kromě chemičky
vás trasa zavede po Labské stezce až k hradu Střekov a do centra města. Na účastníky čeká velkolepá běžecká oslava a bohatý
kulturní program, jehož součástí je i Spolchemie český pohár
v Handbike. Ústecká trať je navíc proklatě rychlá – rekord závodu 59:15 je pátým nejrychlejším půlmaratonem světa v roce
2016.
Nemáte ještě natrénováno na celý půlmaraton (21,0975 km)?
Dejte dohromady čtyřčlennou (3x5 + 1x6 km) či dvoučlennou
štafetu 2Run (10 + 11 km) nebo se s celou rodinou přihlaste na
tříkilometrový dm rodinný běh.
Více informací na www.runczech.com.
Datum:
16. září 2017
Ročník:
7.
Titulární partner:
Mattoni
Místo startu/cíle:
Mírové náměstí
Délka trati:
21,0975 km
Čas startu:
15.00
Časový limit:
3 hodiny
Kapacita půlmaratonu:
3 700 běžců
Kapacita dm rodinného běhu: 3 000 běžců
Ocenění IAAF:
zlatá známka kvality
(IAAF Road Race Gold Label)
Kategorie:
jednotlivci (21,0975 km)
štafety (3x5 km, 1x6,0975 km)
2Run (10 + 11,0975 km)
Doprovodné akce:
dm rodinný minimaraton (3 km)
Spolchemie český pohár v Handbike
Marathon Music Festival
Rekordy:
Rekord závodu – muži:
59:15 (2016), Barselius Kipyego (KEN)
Rekord závodu – ženy:
1:07:17 (2015), Peres Jepchirchir (KEN)
Nejrychlejší Čech:
1:05:41 (2016), Jiří Homoláč
Nejrychlejší Češka:
1:12:11 (2015), Eva Vrabcová

Silnice Ústeckého kraje v roce 2017
V

majetku a správě Ústeckého kraje je celkem 898
kilometrů silnic II. třídy a 2 753
kilometrů III. třídy, na nichž se
dále nachází 884 mostů různé
velikosti. Udržet tyto komunikace ve stavebně technickém
stavu, který zajistí bezpečnost
a plynulost silničního provozu, není rozhodně jednoduché,
ale je to nezbytné pro zajištění
kvalitní dopravní obslužnosti
v rámci území Ústeckého kraje.
Ústecký kraj pokračuje
i v roce 2017 v trendu zvýšených finančních prostředků do
oprav a rekonstrukcí jeho silnic. V souladu se schváleným

rozpočtem na rok 2017 předpokládá kraj úhradu potřebných finančních prostředků do
komunikací z několika zdrojů.
Jsou to zejména prostředky na
velkou údržbu a investice hrazené z vlastního rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím
Správy a údržby silnic ÚK, a to
ve výši cca 467 milionů korun,
další finance ve výši 205 milionů korun jsou na investiční
akce v oblasti dopravy přiděleny v rámci Fondu investic
a oprav spravovaného odborem
investic. Dalším zdrojem je pro
letošní rok schválený příspěvek
na opravy komunikací ze stát-

ního rozpočtu (SFDI) ve výši
269 milionů korun, v současné
době je přislíbeno ještě navýšení ve výši cca 60 milionů korun.
Kromě toho byla nedávno zahájena zatím jediná schválená
akce hrazená za pomoci dotací
EU – IROP, a to „Rekonstrukce silnice II/227, II/225 - hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka s komunikací
II/224“ v celkové hodnotě 136
milionů korun s plánovaným
dokončením v roce 2018, další projekty a žádosti na dotace
Ústecký kraj připravuje.
„Celkem by tedy mohl Ústecký kraj reálně vložit do nápravy

stavu komunikací v roce 2017
kolem jedné miliardy. I když to
stále ještě nepokrývá skutečné
potřeby, je to opět další navýšení prostředků v porovnání
s předchozími lety a řadu havarijních stavů, ať už komunikací či mostů, se daří postupně
napravovat,“ uvedl náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Ačkoliv se předpokládá výrazná kumulace prací do II.
pololetí roku, již v období do
června se podařilo zrealizovat
celou řadu oprav v rámci velké
údržby v hodnotě více než 150
milionů korun.

POHRANIČNÍ KOMUNIKACE. Po opravě jsou například silnice III. třídy
z Nové Vísky do Horního Podluží na Děčínsku a také ve Fojtovicích na
Teplicku poblíž hranic s Německem.

Ústecký kraj
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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.

Koštické likéry, destiláty
a pálenky - To pravé místo, kde
se ovoce může změnit na ušlechtilou a kvalitní pěstitelskou pálenku, se nachází v obci Koštice
u Loun a jmenuje se Karfíkův
dvůr. Z jablek odrůdy Golden
Delicious zde pálí nejkvalitnější pravý destilát z jablek. Další
specialitou zdejšího lihovaru je
Koštický bylinný destilát se specifickou chutí a vůní směsi bylin a koření dle staré receptury.
Samotná technologie výroby je
vedena co nejpomaleji a nejše-

měrech, ve které si pak čerstvé
mléko můžete odvézt.

trněji, aby se uvolnilo největší
množství aromatických látek,
výrobek tím získá na ušlechtilosti
svou chutí i vůní a pak v klidu dozraje v dubových sudech. V ovocném lihovaru nabízí též službu
pěstitelského pálení, kdy pěstitelé předají k vypálení dostatečně
vyzrálé ovoce nebo hotový ovocný kvas. Po jeho zpracování je
vydán za úplatu jednotlivým pěstitelům pravý ovocný destilát vyrobený z jejich dodaného ovoce.
Originální výrobky – destiláty,
likéry, medoviny, mošty – získaly certifikát POOHŘÍ regionální
produkt® a lze je na farmě také
zakoupit ve speciálních dárkových lahvích. Karfíkův dvůr nabízí také exkurze s ochutnávkou
v jedinečném prostředí lihovaru
nebo soukromé vinárny.

cí zvířata – krávy, ovce, slepice,
perličky, krůty. Mléko od krav žijících na statku Špičák si můžete
nakoupit rovnou ze dvora. Poctivá chuť syrového a neodstředěného mléka, které získalo certifikát KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®, vyvolává vzpomínky
na prázdniny u babičky, kdy čerstvé mléko přímo od krávy bylo
samozřejmostí. Pro mléko si můžete přijet i bez vlastní nádoby,
v nabídce na farmě mají krásně
dekorovanou smaltovanou bandasku ve dvou praktických roz-

Mléko ze Špičáku - Mezi
Kadaní a Kláštercem nad Ohří
se nachází malá rodinná farma
Špičák. Na farmě chovají domá-

S

dveří bude konat v sobotu, 9. září
2017. Zpřístupněna budou vodní
díla Skalka, Březová, Jez Terezín,
Kamenička a ve spolupráci s akciovými společnostmi Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace

bude zpřístupněna také úpravna
vody III. Mlýn v Bezručově údolí
na Chomutovsku. Akce je tradičním prvkem, který má v letošním
roce také vazbu na Dny evropského dědictví, zaštítěné Magistrátem Města Chomutova.

Přehradní nádrž Kamenička v Krušných horách. Foto: archiv Povodí Ohře, s. p.

Ústecká nemocnice už má kompletně opravený
stacionář pro onkologické pacienty

V

areálu V Podhájí ústecké
nemocnice je pro pacienty
připraven zbrusu nový stacionář
pro ambulantní podání chemoterapie. Slavnostního otevření
se zúčastnil i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav
Rybák. Onkologické oddělení
ústecké Masarykovy nemocnice,
je součástí Komplexního onkologického centra, které sídlí právě
v Ústí nad Labem a spolu s chomutovskou pobočkou je jedním
ze třinácti komplexních onkologických center v České republice.
„Areál v Chomutově, ale zejména tady V Podhájí, doznal význam-

ných změn. To, co dnes vidíme, je
zvýšení komfortu pro pacienty,
kteří jsou v nelehké životní situaci. Tyto nové prostory jim nutný
pobyt tady částečně zpříjemní.
Připojuji se proto k poděkování
všem, kteří se na rekonstrukci podíleli,“ uvedl při zahájení náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Cílem rekonstrukce bylo hlavně
zpříjemnit prostředí onkologickým pacientům i jejich ošetřujícímu personálu. Pro onkologické
pacienty je nově k dispozici prostorný aplikační sál se 14 novými
polohovacími křesly a s vlastním
sociálním zázemím, velkoplošný-

mi TV přijímači a připojením na
internet, čekárna se šatními skříňkami a sociálním zařízením včetně
bezbariérového WC. Vznikly zde
dvě moderně vybavené ambulance klinické onkologie s kabinkami
pro pacienty, kancelář mobilního
hospicu a paliativní ambulance.
„Personál má k dispozici novou
přípravnu s velínem, denní místnost, sociální zázemí, skladové
prostory a technické místnosti,“
uvedla primářka onkologického
oddělení Martina Chodacká. Rekonstrukce areálu vyšla dohromady na 484 milionů korun a to za významné pomoci Ústeckého kraje.

Pevnost Terezín byla pod vodou
P
rvní srpnovou neděli nabídl Terezín neobvyklou podívanou. Probíhalo řízené zaplavování
jedné části pevnostního příkopu u Horní vodní
brány. Pomocí téměř nezměněného původního
systému nápustních stavidel z 18. století se přepustila voda z Ohře do pevnosti.
Cílem bylo prověřit celý vodní systém, který byl
v minulých letech rekonstruován. Obrana vodou
terezínské pevnosti byla historicky projektována na
zaplavování rozlehlých kotlin kolem města a samozřejmě i opevnění samotného. Tzv. úder vodou dokonce umožňoval vytvořit cca tři a půl metry vysokou povodňovou vlnu, která by ničila útočníka. Ještě
v první polovině 19. století byl tento příkop neustále
zatopen, čerpala se zde voda do města a proplachovala se s ním kanalizace. Pak jej však vysušili a na
jeho místě vznikly vojenské zahrádky.
„Naposledy býval zaplaven za první republiky,
kde zde v zimě bývalo kluziště a lámal se zde led

v sobotu 16. září 2017 od 10.00
do 17.00 hodin, pořádá je Římskokatolická farnost – děkanství
Rumburk a spolupořadatelem
slavností je Město Rumburk.
Nad XXI. Loretánskými slavnostmi 2017 v Rumburku převzal záštitu ministr kultury Mgr.
Daniel Herman. Loretánské slavnosti jsou certifikovaným regionálním zážitkem ČESKOSASKÉ
ŠVÝCARSKO regionální produkt®. Byť je Loreta Rumburk
architektonicky cenný barokní
areál a mariánské poutní místo
z 18. století, je živou sakrální kulturní památkou, která je celoročně otevřená pro kulturní a vzdělávací aktivity.

Minipivovar vaří piva jak svrchně
tak spodně kvašená, nefiltrovaná
a nepasterizovaná, ve spolupráci
s několika špičkovými sládky se
podařilo dosáhnout piva vyvážené barvy, vůně i chutě a díky
tomu Podřipské pivo získalo několik ocenění, a to i v mezinárodní konkurenci. Součástí minipivovaru je i pivovarská hospůdka
s venkovním posezením, kde můžete ochutnat piva certifikovaná
značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Podřipské 12° pšeničné,
Světlý ležák 11° - Podřipský
rodinný minipivovar se nachází v obci Ctiněves na úpatí hory
Říp. Pivovar byl založen na konci roku 2013 a první pivo, světlý
ležák, se uvařilo v květnu 2014.

Vodní díla na Ohři budou přístupná veřejnosti

tátní podnik Povodí Ohře
tradičně umožňuje široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku
práce svých zaměstnanců a proto
se rozhodl zajistit vstup do jinak
nepřístupných částí objektů. V letošním roce se Den otevřených

Loretánské slavnosti - Celodenní divadelní a hudební slavnosti pro celou rodinu, jedinečný
prožitek jednoho dne v době baroka. To jsou Loretánské slavnosti, kterými vyvrcholí oslavy
310 let, které letos v září uplynou
od vysvěcení a dostavby rumburské loretánské kaple. Slavnosti
mají duchovní i světský rozměr.
V programu má své místo mše
svatá, která připomene posvěcení loretánské kaple, a pobožnost
Svatých schodů, dále hudební
vystoupení dětských pěveckých
sborů regionu, koncerty historické hudby, divadelní pohádky,
tvoření ve výtvarných dílnách,
komentované prohlídky běžně
nepřístupných prostor apod. Loretánské slavnosti se uskuteční

do sklepů. Od té doby se pod vodou ocitl v podstatě jen, když přišly povodně. Dnes je vodní systém
stejně jako samotné pevnostní valy součástí protipovodňových opatření města. Co mělo dříve bránit
nepříteli, brání nyní vodě. Jeho funkci však bylo
třeba prověřit,“ řekl Jiří Hofman, manažer programových aktivit projektu Terezín – město změny. Teprve nyní byl celý obnovený systém prověřen mimo
povodně. Zkouška pod dohledem místních hasičů
proběhla velmi dobře a vše fungovalo, jak má.

Cyklotrasami Ústeckého kraje
brázdí stále více cyklistů

U

ž od jara 2013 zaznamenávají pohyb cyklistů, bruslařů i pěších speciální sčítače
umístěné na cyklostezkách. Ústecký kraj je protkán Labskou
stezkou, Krušnohorskou magistrálou, cyklostezkou Ploučnice
a Ohře. Sčítače jsou rozmístěny
na vybraných místech třech páteřních cyklostezek v Ústeckém

kraji a objektivně monitorují pohyb cyklistů, bruslařů a pěších.
Čidlo snímá tepelné záření
lidského těla, jsou tedy sčítáni všichni, kdo kolem projdou
či projedou. Před sloupkem je
v povrchu stezky zabudována indukční smyčka, která prostřednictvím elektromagnetických
impulzů rozliší cyklisty od pě-

ších a bruslařů. Sčítání probíhá
naprosto anonymně.
Například v loňském roce
(od ledna do června) projelo
Roudnicí nad Labem na kole
24 790 cyklistů, letos za prvních
šest měsíců již 27 603 cyklistů,
Velkým Březnem na Ústecku
(42 138/43 474) a Děčínem
(51 579/52 982) cyklistů.

Ústecký kraj

srpen 2017

Hledá se dobrá škola Ústeckého kraje
S
třední školy, které zřizuje
kraj, se pustí do zápolení
o titul Dobrá škola Ústeckého
kraje. Vítězové si odnesou finanční odměnu, kterou připravil kraj formou dotace. Do soutěže se mohou školy přihlásit
nejpozději v říjnu.
Dotační titul schválili krajští
zastupitelé na svém posledním
jednání. Celkem do soutěže poslali 600 tisíc korun. Vítěz soutěže získá 300 tisíc korun, stříbrné
místo bude odměněno dvěma sty
tisíci a třetí v pořadí získá sto tisíc
korun. Dotaci může škola využít
na nové vybavení, další vzdělávání
učitelů, a dokonce i na jejich platy.
Dotační titul se krajští zastupitelé rozhodli vyhlásit, aby motivovali střední školy k lepším

výsledkům. „Žáci středních škol
dlouhodobě vykazují neuspokojivé výsledky ve vzdělávání
ve srovnání s žáky jiných krajů
ČR, cílem soutěže je motivovat školy k většímu zapojení do
práce s žáky a zároveň prostřednictvím soutěživosti motivovat
žáky k vyšším výkonům,“ uvedla
ve zprávě pro zastupitele Dagmar Waicová, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy.
V soutěži se bude hodnotit hned
několik kritérií. Mimo jiné například i studijní výsledky žáků,
a to formou podílu studentů
s vyznamenáním.
Rozhodnout může ale také
aktivita školy v pořádání soutěží
a úspěchy studentů v okresních,
krajských a celostátních kolech

vědomostních soutěží. Body
přinese také spolupráce školy
s vysokými školami a zaměstna-

vateli. Dále se bude hodnotit vydavatelská a projektová činnost
a zajištění kurzů a přednášek.
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Hejtman přijal děti z Kiržače

C

elkem 17 dětí z ruské Kiržače ve Vladimirské oblasti zavítalo v rámci partnerské
spolupráce města Rumburk
a Kiržač do Ústeckého kraje.
Na krajském úřadu v Ústí nad
Labem je přijal také hejtman
Oldřich Bubeníček, který jim
krátce představil Ústecký kraj
a s ním spojené zajímavosti
i osobnosti.
„Jsem moc rád, že jste k nám
zavítali a díky tomuto výměnnému pobytu máte možnost
poznat i náš kraj. Na jaře jsem
osobně navštívil Vladimirskou
oblast, která je nyní naším novým zahraničním partnerem

a věřím v budoucí úspěšnou spolupráci,“ řekl v úvodu hejtman
Oldřich Bubeníček. Spolu s delegací dorazil také starosta města Rumburk Jaroslav Sykáček,
který aktivně spolupráci s městem Kiržač podporuje. Setkání
se zúčastnil i předseda komise
pro zahraniční vztahy Jaroslav
Horák.
V rámci svého dvoutýdenního
pobytu v Rumburku děti navštívily kromě Ústí nad Labem také
České Švýcarsko, Hřensko, Děčín a zavítali také do Saska, Prahy a Nového Boru. Partnerství
města Rumburk a Kiržač trvá
více než 30 let.

Titul loni získalo teplické gymnázium. Ocenění spolu s šekem na
750 tisíc korun přebral ředitel školy Zdeněk Bergman z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Kdo zvítězí letos?

Konzervatoř v Teplicích má za sebou další úspěšný rok

K

onzervatoř v Teplicích svojí výjimečností a progresí
vzbuzuje zvědavost již 46 let své
existence. Proto nebude od věci
blíže se podívat na nejzajímavější aktivity a úspěchy školy, kterou zřizuje Ústecký kraj.
Škola se prezentuje celou řadou koncertů. Minimálně jednou
za měsíc se představují ti nejlepší
mladí hudebníci a zpěváci v koncertním sále lázeňského domu
Beethoven v rámci populárního
koncertního cyklu Teplická konzervatoř se představuje... Velmi
oblíbená je tradice každoročních
Valentýnských koncertů.
Za zmínku stojí také ojedinělý koncertní projekt Orchestr
severočeského divadla představuje mladé sólisty, který vznikl v rámci spolupráce školy se
Severočeským divadlem v Ústí
nad Labem. Vystoupili na něm
sopranistka Michaela Steklá,
klavíristka Jana Pochobradská,

flétnistka Pavla Suchá, klarinetisté Kateřina Škardová a Jan
Musil.
K aktivitám školy patří i mnoho komorních koncertů, kde se
uplatňují sólisté i skvělé instrumentální ansámbly. „Nesmíme
zapomenout na skvělý Big band
teplické konzervatoře, který
se pod vedením Lukáše Čajky
skvěle vyprofiloval, o čemž svědčí druhé místo ve zlatém pásmu,
kterou orchestr přivezl z Mezinárodního soutěžního hudebního festivalu v Děčíně,“ uvedl
zástupce ředitelky školy Petr
Matuszek.
Vizitkou Konzervatoře v Teplicích jsou i soutěže. Letošní
první místo pro klarinetové trio
v obsazení Kateřina Škardová,
Pavel Klvač a Jana Pochobradská na Svirél 2017 International
Music Competition and Festival
ve Slovinsku. Sama škola pak
každoročně pořádá dvě soutě-

že: soutěžní přehlídku s mezinárodním dosahem „Teplické
flautohry“ (letos již 17. ročník)
a národní klavírní soutěž „Beethovenovy Teplice“.
A co chystá teplická konzervatoř pro začátek dalšího školního
roku? Hned v září to bude semi-

nář jazzové zpěvačky Miriam
Bayle a představení Purcellovy
opery Dido a Aeneas ve Valdštejnském sále zámku Duchcov
(23. září v 18 hodin). Pro listopad pak škola chystá výjimečný
koncertní titul, a to Mozartovo
Requiem.

Program má zajistit dětem
z chudých rodin obědy ve školách

R

Big band teplické konzervatoře. Na konci května rozeznívali žáci
školy v rámci projektu Hudba do ulic každým dnem ulice, podloubí i koncertní sály Teplic a přinášeli tak radost do prosluněných dnů počátku lázeňské
sezony.

Brněnské žně: talentovaná plavkyně
odjela z olympiády se šesti medailemi

P

odmanila si bazén za Lužánkami v Brně,
kde se konala letošní Olympiáda dětí
a mládeže. V pěti disciplínách byla nejlepší
ze všech, šestou medaili – bronzovou – si vyplavala na trati 50 metrů volný způsob (zlato
brala Lenka Bešíková z SK Jazzmani Žatec).
Tolik cenných kovů z olympiády vozí jen
plavecká legenda Michael Phelps. A teď i Kamila Javorková, členka litvínovského plaveckého klubu. Plavkyně startovala v šesti disciplínách a její medailová sbírka je úctyhodná:
pět zlatých a jedna bronzová.
Plavecká výprava byla za Ústecký kraj nejúspěšnější. „Všichni mladí sportovci, kteří
reprezentovali Ústecký kraj, si zaslouží poděkování a uznání. Ti nejúspěšnější přijme Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zářijovém jednání a jejich výsledky náležitě ocení.
Osobně mě jako zastupitele Litvínova těší, že
litvínovská plavkyně stála na stupních vítězů
po každém svém startu. Celému plaveckému
oddílu z Litvínova, ale Kamile Javorkové obzvlášť, patří má gratulace,“ uvedl náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

O

ada Ústeckého kraje na
svém posledním jednání
rozhodla o zahájení příprav
k založení vlastního programu,
ze kterého bude možné hradit
obědy dětem z rodin, které se
ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami
řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Nepřipojí
se tak k projektu Operačního
programu potravinové a materiální pomoci vyhlášeného MPSV,
který podle Ústeckého kraje
komplexně neřeší nejen potřebnou cílovou skupinu, ale také je
pouze krátkodobým řešením situace. Program by měl platit od
začátku příštího roku.
„Projekt vyhlášený ministerstvem není dlouhodobým systémovým řešením problémů
nejchudších dětí se stravováním,
naopak jde zatím o krátké časové období, bez možnosti v danou
dobu využít případných navazu-

jících projektů. Pro nás je navíc
v tuto chvíli nepřijatelná cílová
skupina programu vyhlášeného
ministerstvem. Z našeho pohledu tam chybí třeba samoživitelky
a samoživitelé nebo pracující lidé,
kteří mají opravdu nízké příjmy.
V tom nám ministerstvo nevyhovělo,“ uvedl při tiskové konferenci
náměstek hejtmana Martin Klika.
V Ústeckém kraji je 359 mateřských a 275 základních škol.
Podle analýzy odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého
téměř 10 % žáků ve školách neobědvá, a to především z důvodu
špatné finanční situace jejich rodičů. „Nejde přitom jen o rodiny
ze sociálně vyloučených lokalit,
ale rovněž o samoživitele, které
ovšem vyhlášená výzva MPSV
nezapojuje a počítá se zapojením jen rodin, které pobírají základní sociální dávky,“ dodala
vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková.

Jak na společné vzdělávání
poradí odborníci na úřadě

K

Nejúspěšnější sportovkyní Ústeckého kraje byla Kamila Javorková. A takto se fotila
s medailí ještě pětkrát. Foto: PK Litvínov

Jednání o převodu Lužické nemocnice budou dál
pokračovat, Rumburk provádí důkladný audit
Pokračování ze strany 1
bě strany se dohodly, že
nejdůležitějším
faktorem je spokojenost místních
lidí, proto by se již v příštím
roce mohlo pracovat na realizaci velkých investic, které
nemocnici čekají. Samotné velké rekonstrukce by se konaly
v letech 2019 a 2020. Uvažuje
se i o sestěhování dvou areálů
do jednoho. Zefektivní se tak
provoz nemocnice. Stěžejními
odděleními by měly být: interna, chirurgie, dětské oddělení

Setkání se zúčastnil i předseda komise pro zahraniční vztahy Jaroslav Horák (vpravo).

a gynekologicko-porodnické
oddělení. Memorandum v prvé
řadě potvrzuje zájem obou
stran, kraje i města, že prozatímní jednání budou i nadále
pokračovat.
Město i nemocnice poskytne kraji vzájemnou součinnost
za účelem přípravy podmínek
a harmonogramu převodu
všech akcií Lužické nemocnice
a polikliniky, a.s. z vlastnictví
města Rumburk do vlastnictví
Ústeckého kraje nebo jím založené společnosti.

Zájem převést nemocnici pod
Ústecký kraj je dlouhodobý. Pro
město Rumburk je již dál neúnosné tahat břemeno zařízení
na svých bedrech.
„Do konce tohoto roku by
měly být podepsány veškeré
smlouvy o převodu nemocnice pod kraj,“ upřesnil starosta
Rumburku Jaroslav Sykáček.
O provozování rumburské nemocnice má zájem Krajská
zdravotní, která zabezpečuje
chod zdravotní péče v pěti nemocnicích regionu.

A rumburská nemocnice
opravdu pomoc potřebuje. Již
před časem tam museli uzavřít
porodnické oddělení. Alarmující je i postupný odliv doktorů
a zdravotních sester nejen do
Německa, stejný problém trápí
celou republiku. „V tuto chvíli
pracuje v nemocnici 260 zaměstnanců a 60 externích pracovníků. Odchod zaměstnanců
se nám nedaří zastavit,“ posteskl si Karel Schäfer, předseda
představenstva Lužické nemocnice a polikliniky.

rajský úřad Ústeckého kraje
ve spolupráci s MAS Labské
skály, z. s. zve odbornou veřejnost
i rodiče na 1. ročník veletrhu „Jak
na společné vzdělávání?“ Akce se
bude konat dne 2. listopadu 2017
od 9 do 18 hodin v prostorech
krajského úřadu.
Na příchozí čeká prezentace
učebnic a kompenzačních pomůcek určených pro vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, ale i žáků nadaných.
Pro pedagogy a ředitele škol
budou připraveny semináře na

téma „práce se zrakově, sluchově či mentálně postiženým dítětem“ či „jak pracovat a začlenit
do výuky problémového žáka“.
Veřejnosti budou k dispozici lektoři.
Pro rodiče budou připraveny
konzultace s odborníky zaměřené na práci nejen s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami (jak přijmout diagnózu a způsoby, jakými je třeba
s dítětem pracovat), ale také na
vzdělávání a rozvíjení nadaných
dětí.

Anesteziologové z kliniky ústecké
Masarykovy nemocnice představí
svou práci

D

en otevřených dveří pořádá
ve čtvrtek 31. srpna 2017 od
10 do 15 hodin Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní
medicíny Fakulty zdravotnických
studií Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Akce
se uskuteční v přízemí a prvním
podlaží budovy A nemocniční-

ho komplexu na Severní terase,
Sociální péče 3316/12A, 401 13
Ústí nad Labem.
Na návštěvníky čeká komentovaná prohlídka prostor kliniky, představení přístrojového vybavení a zájemci si budou moci
vyzkoušet práci s ním. V programu je také nácvik neodkladné resuscitace na figuríně používané
pro výcvik zdravotníků.

Ústecký kraj
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Severočeská vědecká knihovna
s novým vedením v novém kabátě

S

everočeská vědecká knihovna je jako krajská knihovna zřizována a plně financována Ústeckým krajem a plní několik funkcí.
Regionální, kdy metodicky vedeme a koordinujeme služby pověřených knihoven v Ústeckém kraji, sami jsme i knihovnou pověřenou, tedy obdobně pomáháme knihovnám v obcích okresu Ústí nad
Labem, a městskou, fungujeme zároveň jako veřejná knihovna pro
obyvatele města Ústí nad Labem.
Rok 2017 knihovně přinesl mnohé změny. Na konci ledna jsme
se rozloučili s naším dlouholetým ředitelem Ing. Alešem Brožkem
a vedení naší organizace se ujala Mgr. Jana Linhartová, která byla
ředitelkou Základní školy Vojnovičova v Ústí nad Labem.
Nejviditelnější změnou je nyní rekonstrukce staré budovy ve
Velké Hradební 49, kde knihovna sídlí od roku 1948. V posledních
měsících nás tak kromě jiného zaměstnávalo stěhování jednotlivých
oddělení a skladů. V přístavbě ve Velké Hradební zůstala v provozu Vědecká půjčovna a Všeobecná studovna se spojila s Regionální
a Literárně vědní studovnou. Vytvořily tak jeden studijní prostor se
širokým výběrem odborné literatury, přístupem k internetu a databázím, s možností využít skener, barevný tisk, kopírovaní či zpracování rešerší.
Oddělení časopisů a čítárnu nyní najdete v Bratislavské ulici, na
půl cesty mezi budovami ve Velké Hradební a Winstona Churchilla.
Každý všední den (od září i v sobotu) nabízí časopisy a denní tisk
k výpůjčce prezenční i absenční. Je zde možné se zaregistrovat, využít internet nebo přístup do databází a v době omezeného prázdninového provozu i vracet veškeré dokumenty a půjčit si dokumenty
objednané z externích skladů, rezervace a dokumenty zaslané meziknihovní výpůjční službou. O prázdninách mohou naše služby využít také návštěvníci na koupališti v Brné, kde jsme otevřeli Plážovou
knihovnu.
Opravy staré vily budou hotové koncem roku 2018 a po jejich
skončení vás přivítáme v krásnějším prostředí a s novými službami.
Součástí knihovny se stane literární kavárna a budova bude zcela bezbariérová. Jak bude vše vypadat (a jak to vypadalo dříve), si
budete moci prohlédnout na výstavě „Proměny knihovny v čase“,
jež vás bude od září vítat ve vstupním prostoru přístavby ve Velké
Hradební 45.
Větší komfort pro uživatele i vhodnější prostředí pro dokumenty přinese také nový centrální depozitář, jehož výstavbu v ulici Na
Schodech připravuje Ústecký kraj. Proměny a opravy čekají i hlavní
budovu knihovny v ulici Winstona Churchilla. Ve spolupráci s městem Ústí nad Labem bychom rádi vylepšili kvalitu poboček. Rozšíření možností si slibujeme od navázání partnerství s různými kulturními, příspěvkovými a neziskovými organizacemi ve městě i regionu.
Ve všech prostorách, ať už ve Velké Hradební, Winstona Churchilla, Bratislavské či na pobočkách, přináší Severočeská vědecká
knihovna svým čtenářům a návštěvníkům zábavu i poznání, příležitosti ke vzdělávání i k příjemnému trávení volného času. Půjčujeme
nejen knihy, časopisy či noviny, ale i hudbu, filmy, audioknihy nebo
deskové hry. Registrovaný uživatel si může zdarma a legálně stáhnout e-knihu, případně si vypůjčit i čtečku, ale nabízíme i další služby. Probíhající rekonstrukce a práce s nimi spojené nám neumožňují dělat si příliš velké plány, přesto však chystáme mnoho nového,
o tom se dozvíte více v příštím čísle.
Chceme být knihovnou přátelskou lidem, přátelským pracovištěm, místem bez bariér. Usilujeme o to, být Handicap Friendly
knihovnou. Jsme tu pro vás a za to se sluší poděkovat našemu zřizovateli. Děkujeme tedy Ústeckému kraji za podporu a spolupráci
a věříme, že nás podpoří i Statutární město Ústí nad Labem.
Mgr. Zdenka Andree, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem
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Bezpečnost na prvním místě, děti
v Ústeckém kraji se chystají do škol

P

rvní školní den dostanou
prvňáčci v Ústeckém kraji
deset tisíc reflexních pásků. Důvodem je především jejich bezpečnost. Ústecký kraj se na začátku září připojí do celostátně
vyhlašovaného projektu „Zebra
se za tebe nerozhlédne“.
V rámci akce, konané pod
hlavičkou Policie ČR a Besip,
budou od 4. září přítomni příslušníci PČR v ranních a dopoledních hodinách u nejfrekventovanějších přechodů v blízkosti
škol a dohlížet na bezpečné přecházení. „S dětmi i rodiči se snažíme komunikovat s důrazem na
bezpečný pohyb dětí v silničním

Děti by měly cestou do i ze školy nosit reflexní pásku. Foto: ilustrační
foto.

provozu a rozdáváme reflexní
předměty,“ uvedl krajský koordinátor Besip pro Ústecký kraj
Jan Pechout.
V loňském roce Besip rozdal
3500 reflexních pásků, které
byly součástí balíčků pro prvňáčky vybraných škol v regionu.
Cesta do školy s sebou přináší
různá úskalí, na která je nutno
při těchto osvětových akcích
upozornit. Jedním z nich je
i nebezpečí pohybu dítěte v dopravním prostředí. Z celkového počtu všech úrazů dětí tvoří
dopravní úrazy více jak 40 %
a úmrtí přes 30 %, vyplyne nám
závažnost této problematiky.

Každá jsme jiná, ale vzájemně se perfektně doplňujeme, říkají včelařky

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 rozhodly podnikat?
Hlavním impulsem byla samozřejmě flexibilita v práci.
Dále také smysluplnost naší
práce a návrat k přírodě. Chtěly jsme dělat něco, co by mělo
hodnotu a zároveň co by bylo
spojené s přírodou. A tak vznikl
nápad včelí farmy.
Neměly jste obavu z rizika?

Měly jsme obavu úplně ze
všeho. A dalo by se říci, že
máme neustále. Přeci jen neustále se měnící podmínky podnikání, nejistota v rámci plateb
od odběratelů, zvyšování nákladů, to vše přispívá k neustálému riziku v podnikání.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste
se s problémy vypořádaly?
Spousta věcí, které se musely
zařídit najednou. Zjistit, který úřad a co konkrétně od nás
bude chtít. Co musíme opravdu
mít a co už je nad rámec povinností. Mnohdy to nevědí ani ty
samotné úřady. Utřídit si myšlenky, že ne vše, co bychom
chtěly dělat, je možné dělat
hned. Že na některé naše plány a sny musíme počkat, nebo
je rovnou zavrhnout. Že máme
každá jen dvě ruce a jednu hlavu a tak není možné se klonovat
na několik aktivit najednou a že
je nutné rozjet nejprve jednu
věc a až po ustálení rozšiřovat
dále. Jen díky tomu, že jsme

Jméno a příjmení:

Andrea Novotná a Kateřina Svobodová

Věk:

38 a 33

Vzdělání:

vysokoškolské

Místo podnikání:

Dubičná, Úštěk

Předmět podnikání:

včelí farma, výroba včelích
a bylinných produktů

každá jiná, ale zároveň se velmi dobře doplňujeme, jsme vše
ustály.
Začaly byste podnikat i bez
finanční
podpory/dotace
z Ústeckého kraje?
Určitě ano. My i začaly. Díky
dotaci od Ústeckého kraje jsme
mohly realizovat další směr
našeho podnikání (rozšíření)
rychleji a především se rychleji
uplatnit na trhu.
K čemu jste dotaci především využily?
Dotace byla použita na stroj,
který vyrábí mezistěny ze včelího vosku. Díky němu máme
nižší náklady na naše včelstva
a zároveň můžeme nabídnout
i včelařům v okolí zdravé mezistěny z vlastního vosku.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

Těch je. Záleží na mnoha
faktorech, ale určitě plánujeme další nabídku pro včelaře.
Taktéž rozšiřujeme nabídku
pro firmy – jako firemní dárky.
Každý rok se rozšiřuje nabídka
produktů v sekci svíček a výroby svíček. Vyrábíme i další přírodní produkty. Také neustále
navazujeme nové spolupráce
s dalšími regionálními výrobci.
Co byste doporučily začínajícím podnikatelům?
V prvé řadě je nutné mít
rozmyšleno, co chci a jestli to
opravdu chci. Podnikání neznamená jen „volnost“, ale především je to práce od rána do
večera, 365 dní v roce, včetně
svátků a víkendů, dob nemoci,
nebo totálního odporu cokoliv
dělat. Ne vždy je slunečno, občas se i něco nepovede, ale je
nutné vytrvat a jít dál. A hlavně,
nekopírujte! Buďte originální!

15 let po povodních – ohlédnutí za srpnem 2002

P

ovodeň v srpnu 2002, která
se přehnala přes Českou republiku, velmi zasáhla i Ústecký
kraj. Od ničivých povodní byly
Ústeckým krajem v rámci protipovodňové ochrany realizována
opatření například v Křešicích,
v Ústí nad Labem na Střekově
i v centru, v Terezíně či v Bohušovicích nad Ohří.
V realizaci protipovodňových
opatření se i nadále pokračuje.
Škody se vyšplhaly přes 11 miliard korun. Celkem bylo postiženo 79 obcí, z toho nejvíce na Li-

Nučničky

Roudnice n. L. – plavební kanál

toměřicku, Ústecku a Děčínsku.
V Ústeckém kraji byly v jednotlivých okresech vyhlášeny druhé
a třetí stupně povodňové aktivity, 13. 8. 2002 pak stav nouze.
Všechny povodňové orgány byly
v neustáleném spojení a koordinovaly pomoc na potřebných
místech. Kraj byl rozdělen obrovským jezerem. Jedinou spojnicí
mezi levým a pravým břehem
řeky Labe byl most v Roudnici
nad Labem a železniční most
v Ústí nad Labem. Ke kulminaci
Labe došlo 16. 8. 2002 v Ústí nad

plavy zasáhly třetinu měst a obcí,
nejvíce Hřensko. Nejen tady musely být evakuovány tisíce lidí.
Některé obce byly odříznuty
od okolního světa, byla zásadně
omezena dopravní obslužnost,
narušeny veřejné telekomunikační, poštovní, zdravotnické,
sociální a školské služby, bydlení, zásobování vodou, elektrickou energií, plynem, energetickými surovinami, potravinami,
léky a krmivy pro živočišnou výrobu, odvádění odpadních vod,
likvidace komunálního odpadu.

Sebuzín

Labem v 12.30 hodin. Výše vodní hladiny dosáhla 11,96 metrů
při průtoku 5070 m3/s.
Na nejvíce postiženém Litoměřicku bylo zaplaveno rozsáhlé
území. Pod vodou se ocitlo celé
město Terezín, všichni obyvatelé
museli být evakuováni, nejvíce
byly postiženy obce České Kopisty, Nové Kopisty, Počáply, Mlékojedy, Křešice, Černěves a další.
Rozsáhlé škody hlásili zemědělci
i pracovníci památníku Malá pevnost. Další výrazně postiženou
oblastí bylo Děčínsko, kde zá-

Ústí nad Labem – Střekov

Ústecký kraj
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Herci Hartl se Somrem ozdobí festival Hudební setkání

Š

estý ročník Hudebního setkání se po prázdninách opět
vrací na scénu, tentokrát dvěma
zářijovými koncerty vážné hudby.
V sobotu 9. září na zámek Jezeří
a o čtrnáct dní později na zámek
Krásný Dvůr; v obou případech je
začátek v 19 hodin.
V Jezeří se představí v hlavní roli známý pianista Jaroslav
Tůma a slovem ho doprovodí
Jan Hartl, který v minulosti namluvil například legendární
pohádku Broučci od Jana Kara-

fiáta. Naopak na koncertu klavíristy a organizátora festivalu Michala Maška (23. září) vystoupí
s přednesem Josef Somr.
Hudební festival má za sebou
již 40 koncertů, přes pět tisíc návštěvníků a 70 hostujících umělců. Akci podpořil Ústecký kraj
a zaštítil hejtman Oldřich Bubeníček. Další koncerty budou následovat v říjnu a listopadu.

Ú

stavní soud před pár týdny
zrušil části obecně závazných vyhlášek, které v Ústeckém
kraji již před lety začaly platit ve
Varnsdorfu a v Litvínově. Stejnou vyhláškou se v našem kraji
musí řídit například i v Krupce,
Duchcově nebo v Bílině. Vyhlášky zakazují sezení na částech
a zařízeních, které k takovému
účelu nejsou určeny, tedy všude
mimo lavičky. Obě města, kde již
část vyhlášky Ústavní soud zrušil, s tím nesouhlasí, a vyhlášky
nehodlají rušit ani na ostatních
místech v kraji. Za městy stojí
i vedení Ústeckého kraje. Podle
prvního náměstka hejtmana
Martina Kliky by neměl Ústavní
soud bránit samosprávám, aby
se staraly o pořádek na svých
územích.
„Ve Varnsdorfu i v Litvínově
k vyhláškám přistoupili právě
kvůli častému rušení nočního
klidu hlavně v takzvaně vyloučených lokalitách. Není možné,
aby bylo takovýmto způsobem
zasahováno do práv obce starat
se o dodržování pořádku na jejich území. Zákaz vysedávání na
zídkách, na zemi či na schodech
u domů obce vyhlásily kvůli častému stěžování si místních obyvatel na hluk,“ uvedl náměstek
hejtmana Martin Klika. Vedení
Ústeckého kraje se bude rušením vyhlášek zabývat na nejbližším jednání rady.
Ani ve Varnsdorfu a v Litvínově se zrušením části vyhlášky
nesouhlasí. A budou se snažit
spolu s místními radními najít
možné úpravy, které by již nebylo možné napadnout. V obou
městech byla část vyhlášky

zrušena na popud veřejné
ochránkyně práv Anny Šabatové. „Chtěli jsme paní ombudsmance vyhlášku vysvětlit na
konkrétních příkladech, na náš
dopis ale nikdo nereagoval.
Na takovéto vyhlášce není nic,
co by omezovalo kohokoliv na
svých právech. Když si pozvete
návštěvu domů, tak je posadíte
na židli nebo do křesla a nenecháte je sedět na odpadkovém
koši nebo květináči. Paní Šabatová a soudci ÚS rozhodují bez
znalostí situace jen od stolu.
Osobně jsem paní ombudsmanku zval několikrát na návštěvu
Varnsdorfu, nabízel jí bezplatný
pobyt i kancelář zde, aby mohla
reálně posoudit situaci. Vše bez
odezvy,“ komentuje nález starosta města Stanislav Horáček.
Varnsdorf vyhlášku vydal před
pěti lety, Litvínov podobnou pak
v roce 2013. Sezení podle Ústavního soudu ale samo o sobě nenarušuje veřejný pořádek. Uznal
ovšem, že se může jednat o jakýsi začátek pro možnost páchání
přestupku. Podle slov vedení
měst i kraje právě omezení posedávání kdekoliv na veřejném
prostranství eliminuje páchání
přestupků a rušení nočního klidu. Potřebu vyhlášky hájí i v dalších městech v našem kraji, kde
už několik let platí. „Je potřeba
si uvědomit, že vyhláška není
proti slušným lidem. Jde hlavně
o možnost obce zasahovat ve
vlastní obci při rušení nočního
klidu. Pokud se lidé chovají slušně, nemusí mít přeci s vyhláškou
problém,“ uvedl starosta Bíliny
a zároveň i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

Na mistrovství ČR v parašutismu
dohlížel i náměstek hejtmana

N

a Letišti Lada v České Lípě
se konalo ve dnech 20. až
23. července Otevřené Mistrovství České republiky v parašutismu. Mistrovství se koná
každoročně a vždy v jiném kraji.
Letos ho pořádal Paraklub Kamýk z Ústeckého kraje.
Klání se zúčastnilo 41 parašutistů z České republiky a soutěžili o titul mistra republiky
v klasických disciplínách a přesnosti přistání. Republikovým

šampionem v přesnosti přistání
se stal Hynek Tábor. Mistryní
České republiky pak Michaela
Mlynářová.
Soutěžilo se i v týmech. Družstvo Seveřanů, které se skládalo
ze dvou členů Ústeckého kraje
a dvou členů Libereckého kraje
skončilo na čtvrtém místě z deseti týmů. Akci podpořil Ústecký
kraj a zúčastnil se jí náměstek
hejtmana Ústeckého kraje pro
školství a sport Petr Šmíd.

Parašutisté museli dopadnout na cíl. Foto: Jaroslav Málek

krátce

V

Domově důchodců v Libochovicích (součást Centra sociální pomoci Litoměřice), příspěvková organizace Ústeckého kraje, oslavila v neděli
16. července své životní jubileum 95 let
Bohunka Trefná, která své aktivní roky prožila s dětmi jako
paní učitelka na základních školách.

V

Velcí herci - Josef Somr (vlevo)
a Jan Hartl.

Ústecký kraj podporuje města, kterým
Ústavní soud zrušil část lavičkové vyhlášky
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Značkaři mění přes léto na trasách
v Ústeckém kraji turistické značení

P

rogram Rodinného stříbra
není jen podpora hudebních
festivalů či sportovních akcí v regionu. Patří sem také obnova
značení turistických cest v Ústeckém kraji. Jak známo, Češi
jsou národem turistů a výletníků.
Proto jsou, a nejen pro ně, během
roku upravovány trasy a značení.
Kromě běžné údržby stávajících
tras členové z Klubu českých turistů pro ústecký region mění cykloznačení. „Nově byla vyznačena
mezinárodní trasa číslo 7 z Roudnice přes Terezín do Litoměřic,
trasa z Roudnice na horu Říp
a nově trasa pro kolaře z Mašťova
do Krásného Dvora, kde je v zahradním areálu opravený gotický
templ,“ rozpovídal se o novinkách
Jan Eichler, předseda Klubu českých turistů oblast Ústecký kraj.
Průběžně se mění také pěší značení. Nových značek si mohou
při svých výletech všimnout lidé
například v Českém středohoří
(v okolí rozhledny Hořidla, pod
Řípem či u Slatiny pod Hazmburkem), v Českém Švýcarsku

(Brtnický okruh, Kyjovské údolí)
a také v Hřivicích na Lounsku.
„Máme zkušené značkaře, kteří
se starají o to, aby bylo na turistických trasách vše v pořádku. V pátek 11. srpna se navíc dožil 90 let
náš dlouholetý kamarád a značkař
Karel Hlaváček,“ dodal Eichler.
Přes léto nezahálí ani členové
Krušnohorské bílé stopy (i tato
aktivita patří do Rodinného stříbra). Ti zase připravují běžecké
trasy, aby byly na zimu připravené
na nápor lyžařů. „Postupně prořezáváme větve na tratích, aby byly
průjezdné, mulčujeme půdu a provádíme nezbytné opravy strojů
a roleb,“ popsal práci členů sdružení jeho předseda Antonín Herzán s tím, že v září a říjnu začnou
pomalu demontovat staré a montovat nové běžecké směrovky.
Krušnohorská bílá stopa je sdružení neziskových subjektů, které
společně od roku 2007 zajišťuje
úpravu rekreační běžecké stopy na
vrcholcích Krušných hor Ústeckého kraje v okresech Chomutov,
Most, Teplice a Ústí nad Labem.

Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - KOTLÍKOVÁ DOTACE 3. VÝZVA
PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY
Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v září 2017.
KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT?
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 2017.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách v Ústeckém kraji.
Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní
třídy.
CO BUDE PODPOROVÁNO?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP. (https://www.sfzp.cz/).
JAKÁ JE VÝŠE DOTACE?
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace:
• Automatický kotel na uhlí a biomasu
~ 75 tis. Kč
• Plynový kondenzační kotel
~ 95 tis. Kč
• Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním
~ 100 tis Kč
• Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná čerpadla
~ 120 tis. Kč
• Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území
OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již od 15. 7. 2015.
V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
• Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky,
stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové
kotle;
• na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu;
• na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN
303-5;
• na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 9. 2009) z programů
Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny
kotlů realizovaných Krajem a Ministerstvem životního prostředí;
• na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru;
• na přestavbu stávajícího kotle;
• na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k podnikání;
• je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava
nebo vyvlastnění);
• dochází-li k převodu práv k nemovitosti;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti neuhrazené finanční závazky po
lhůtě splatnosti vůči poskytovateli;
• v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního
prostředí nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je dlužníkem státu.
CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
• Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
• Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso.
• Zajistit doklad o kontrole technického stavu původního kotle.
• Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.
JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI?
Předkládání žádosti bude možné výhradně elektronickou formou s následným doručením
písemností. Další informace budou dostupné na webových stránkách.
KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?
Po vyhlášení 3. Výzvy na webu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/
KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?
Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.
Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Miler, 475 657 339, miler.j@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová,475 657 279, bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková, 475 657 986, boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková, 475 657 988, martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, 475 657 583, haramiova.k@kr-ustecky.cz
Mgr. Nikola Rážková, 475 657 357, razkova.n@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová, 475 657 354, franceova.a@kr-ustecky.cz
Ing. Lucie Benešová, 475 657 683, dandova.l@kr-ustecky.cz

sobotu 22. července se ve Vysočanech na Chomutovsku konal druhý
ročník Otevřeného mistrovství Ústeckého kraje v orbě. Zúčastnili se také soutěžící z nedalekého Německa. Akce se
uskutečnila pod záštitou krajské radní Jitky Sachetové a nenechal si ji ujít také hejtman Oldřich Bubeníček.

V

lastimil Svoboda a Jaroslav Havel z Ottova nakladatelství v Praze
přinesli hejtmanovi Ústeckého kraje
Oldřichu Bubeníčkovi pětidílné stěžejní
dílo české historiografie Dějiny národa
českého v Čechách a v Moravě od Františka Palackého. Jedno
takové unikátní vydání s ilustracemi od Ottova nakladatelství
dostane i prezident ČR Miloš Zeman.

N

a zámku Červený Hrádek se uskutečnilo v rámci výjezdního jednání Rady Ústeckého kraje společné jednání se
členy Hospodářské a sociální rady Chomutovska. Činnost
HSR CV prezentoval její předseda Ladislav Drlý, který je současně také členem Rady Ústeckého kraje. Na setkání hovořili
členové rady se zástupci HSR hlavně o aktuálních tématech
v regionu (například o vládním projektu RESTART).

V

Podkrušnohorském Zooparku
Chomutov byla dokončena zcela
nová expozice pro jeřáby. Ve čtvrtek 27.
července se tito vzácní ptáci slavnostně
představili v novém bydlení. Stěhovaly
se dva druhy, a to nově sestavený pár jeřábů popelavých a dvě
odchované samice jeřába bělošíjího.

N

adační fond Upřímné srdce chystá
na 2. září druhý ročník benefičního
Běhu upřímných srdcí, který se stejně
jako loni bude konat na jezeře Milada
u Chabařovic na Ústecku. Vybraná částka bude i letos v plné výši předána dětem, kterým nadační fond
pomáhá.

M

ezi nejvyhledávanější turistické
atrakce Ústí nad Labem a okolí
patří bezesporu lanová dráha Větruše,
vedoucí z nákupního centra OC Forum
Ústí nad Labem ke stejnojmennému zámečku. „Jen za minulý rok přepravila bezmála 200 tisíc osob,“
řekl ředitel nákupního centra Michal Ešner.

V

květnu se v Ústí nad Labem natáčel
pro Českou televizi v pořadí již třetí
díl cyklotoulek o městě a jeho okolí. Vidět ho mohli diváci na začátku srpna na
programu ČT Sport. V letošním roce hrálo hlavní roli rozlehlé
rekultivační jezero Milada u Chabařovic. Pořad najdete v archivu České televize.

H

okejbalová minipřípravka a přípravka klubu Elba DDM Ústí nad
Labem si o prázdninách užila letní soustředění v Doksech, kde na ně čekal bohatý sportovní program s cílem připravit
je co nejlépe na další sezonu. Věříme, že
se děti dobře bavily, a že budou pod záštitou hejtmana opět vzorně reprezentovat náš kraj na turnajích.

RODINNÉ STŘÍBRO ÚK

V

e dnech od 15. do 19. září se na račickém kanále uskuteční po dvou
letošních velkých sportovních událostech také jedna významem menší, leč
také mezinárodní; a to Olympijské naděje 2017 v rychlostní kanoistice. Vždy dvě lodě z každé země
budou závodit v disciplínách 200, 500 a 1000 metrů.

Z

ahrádkáři, těšte se! Podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech se
uskuteční od 15. do 23. září na litoměřickém výstavišti. Akce patří mezi největší výstavy svého druhu nejen na Severu Čech. Je zaměřená
na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody.

M

ostecký automobilový okruh přivítá od 1. do 3. září jubilejní 25.
ročník svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního
kalendáře Czech Grand Prix. Mezi novinky patří The Most Truck Festival. Všechny tyto tři akce se
konají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Ústecký kraj
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Házenkáři Lovosic testovali formu před extraligou

S

portovní hala Chemik v Lovosicích hostila ve dnech 8.
až 12. srpna 13. ročník turnaje O pohár Františka Arnošta.
Velmi kvalitně obsazený turnaj
s mezinárodní účastí byl pořádán pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Pořadatelskému celku se
výsledkově nedařilo a skončil na
pátém místě.
Vítězství z loňského roku obhájilo německé družstvo TV 05/07
Hüttenberg, které prošlo turnajem bez jediné prohry. Svěřenci
trenéra Karla Berky sice ani jednou nezvítězili, ale po náročné
letní přípravě to byl pro hráče
dobrý test poměřit síly se zahraničními celky. „V souhrnu jsme
s turnajem spokojeni. Stejně jako
loni jsme odehráli kvalitní střetnutí, která nám ukázala, na čem
i nadále pracovat. Musíme zlepšit
dynamiku a rychlost v postupném útoku a přesnost přihrávek.
Nebyli jsme tak důrazní v obraně, jak bychom si představovali,
trápila nás hra jeden na jednoho
v obranné i útočné fázi,“ řekl trenér Karel Berka.
Na slavnostním vyhlášení
výsledků byl přítomen hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, jenž předal zúčastněným

o krajské metropole se
opět po roce sjeli boxeři z celého světa, kde změřili
v rámci Grand Prix Ústí nad
Labem svoje síly a zabojovali
o nejcennější kovy. 48. ročník,
který byl generálkou na srpnové
mistrovství světa v Hamburku,
se zúčastnilo 45 boxerů z osmi
zemí světa. Semifinálové klání
si na půdě krajského města nenechal ujít ani hejtman Oldřich
Bubeníček. Právě Ústecký kraj
je jedním z podporovatelů této
sportovní akce.
Ve sportovní hale Sluneta, kde
se tradiční mítink konal, sahali
čeští borci po zlatu, ale ani v jed-

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Mnoho z vás poznalo, že
se jedná o Hrádek-Burgsberg
ve Varnsdorfu. Ze správných

Dres předal hejtmanovi starosta Lovosic Milan Dian (vlevo) a Vojtěch Srba, ředitel klubu. Foto: Miroslav
Vintrich

týmům ceny. Na oplátku dostal
od vedení lovosické házené dres.
Již 8. září startuje v Lovosicích
další velká akce - Házenkářský
festival. Ten je určen převážně pro házenkářskou mládež.
V rámci tohoto klání bude netradičně na zimním stadionu
v Lovosicích rozehrána nejvyšší
tuzemská soutěž, 9. září přivítají
Lovci celek Hranic.

Reportáže U-TV v novém
Navštivte YouTube kanál

nom případě na nejcennější kov
nedosáhli (Erik Agateljan ve váhové kategorii do 64 kg prohrál
ve finále s polským protivníkem
a ve váhové kategorii do 69 kg se
z výhry nad mladíčkem Davidem
Kotrčem radoval Ind Manoj).
Tento turnaj světové úrovně se
na severu Čech koná už od roku
1968. Původně nesl název Velká
cena, dnes Grand Prix města Ústí
nad Labem. „Jsem rád, že se do
našeho kraje každoročně sjíždí
řada boxerských šampionů světového formátu a že se daří tento
tradiční turnaj u nás udržet,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.

odpovědí jsme vylosovali a na
výhru se může těšit: Petra
Tejmlová z Loun, Eva Nová
z Bíliny a Vladimíra Pařízská
z Rumburku. Výhercům gratulujeme.
Další pohled z výšky nás
zavede kousek od krajského
města do místa, kterému se

přezdívalo „Malá Paříž“. Město v kotlině mezi Krušnými
horami a Českým středohořím
se pyšní bohatou historií a nejednou návštěvou významných
hostů. Mezi největší z nich
zcela jistě musíme počítat tři
návštěvy Johanna Wolfganga
Goetha (v letech 1810, 1812
a 1813) a dvě návštěvy Ludwiga van Beethovena. Do města
můžete zavítat jak za sportovními zážitky – je zde známý fotbalový klub, tak za léčebnými
prameny – naleznete zde nejstarší české lázně. Víte, o jaké
severočeské město se jedná
a jaký k němu máte vztah?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 13. září 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.

S

ledujte jednotlivé reportáže krajské webové televize U-TV prostřednictvím našeho video kanálu. Reportáže o dění v kraji můžete nově sledovat na YouTube kanálu Ústecký kraj. Zde postupně
naleznete jak nové aktuální reportáže, tak i ty archivní. Navštivte
www.youtube.com/Usteckykraj.

Boxerská show nabídla v Ústí nelítostné souboje o tituly

D

srpen 2017

kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Výstava Vzpomínky na Teplicko připomíná dobu před sedm
desáti lety, kdy musela většina
německých obyvatel československého pohraničí opustit své domovy a začít nový život v Německu či
Rakousku. K vidění do 10. září.

Diváci si při česko-německých soubojích přišli na své.

„Právě pořádání Grand Prix
vnímáme jako jeden z nejúčinnějších způsobů prevence proti
drogám a kriminalitě. Chceme

jejím prostřednictvím působit
na tzv. ohroženou mládež,“ dodal prezident České boxerské
asociace Svatopluk Žáček.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Výstava Třetihorní flóra Mostecké pánve představuje veřejnosti zkameněliny rostlin, které
rostly v okolí Mostu před 17 až
22 miliony let. Nejčastějšími vystavovanými ukázkami jsou listy
stromů, keřů a bylin. Méně často
se zachovaly plody, šišky, květenství nebo semena. Nejobsáhlejší
souhrnná výstava zkamenělin třetihorních rostlin severních Čech
potrvá do 30. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Výstava Bronzový poklad poprvé veřejnosti představí nález
z Líšťan, který se svým rozsahem
řadí mezi nejvýznamnější nálezy
starší doby bronzové. K vidění do
1. října.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Výstava Skryté muzejní poklady představí tisíce předmětů uložených v regálech, dokumentující
práci našich předků a nejrůznější

výtvory přírody, jsou po dlouhá
léta nepřístupná očím zvědavých
návštěvníků. Do ledna 2018 si
můžete užít přehlídku nejzajímavějších exponátů z muzejních
sbírek, z nichž některé jsou vystaveny vůbec poprvé. Namátkou lze
jmenovat např. staroegyptskou
mumii jestřába, mamutí stoličky,
unikátní psací stroje či zrestaurovaný soubor historických velocipedů z konce 19. století.

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.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Výstava Proměny knihovny
v čase mapuje vývoj palácové vily
C. H. Wolfruma. K vidění až do
ledna 2018 v prostorách vstupní
haly ve Velké Hradební.

křížovka o ceny

O

tázka Kdo nesl vlajku kraje na olympiádě v Brně? byla tajenkou naší červencové křížovky.
Odpověď na ni byla: Fabiana Bytyqi. Z úspěšných luštitelů jsme
vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Klára
Ševčíková z Krupky, Jan Proft ze Žitenic, Petr Menčík z Cítolib,
Václav Rešl z Ústí nad Labem a Marie Javůrková z Jirkova. Všem
k výhře upřímně blahopřejeme! I naše srpnová křížovka má v tajence
otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme
do středy 13. září 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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