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Lodě DÚK vypluly

Památka roku ČR

Královna usedla na trůn

DO PODZIMU
SE MOHOU VÝLETNÍCI
SVÉZT PO LABI
str. 7

TITUL PRO POUTNÍ
MÍSTO V JIŘETÍNĚ
POD JEDLOVOU

SIMONA BAUMRTOVÁ
OVLÁDLA SOUTĚŽ
SPORTOVEC KRAJE

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři,
obyvatelé Ústeckého kraje,
rád bych tentokrát využil tento úvodní sloupek k tomu, abych vás pozval na jedno z památných míst našeho kraje, kterým je Královské pole ve Stadicích nedaleko Ústí nad
Labem. Zde se v sobotu 12. května uskuteční tradiční, tentokrát již čtrnácté, setkání
zemědělců a mladé zemědělské a lesnické
generace u památníku Přemysla Oráče.
Tato setkání jsou i poděkováním za práci zemědělcům v oborech rostlinné i živočišné výroby a také lesníkům a potravinářským výrobcům. Setkání pokračovatelů tradice Přemysla Oráče, který byl podle pověsti povolán od pluhu na knížecí stolec
v místech připomínající začátky české státnosti, se pravidelně
zúčastňuji i nositelé ceněné značky regionální výrobek a regionální potravina. Ústecký kraj podporuje regionální zemědělské
a potravinářské výrobce, farmáře i řemeslníky. Naše zemědělce
a potravináře můžete podpořit i vy tím, že budete kupovat české
potraviny. Podpoříte tak naši krajinu, náš venkov, zaměstnanost
a tradice.
Součástí celodenní akce u památníku Přemysla Oráče, který
se nachází v místech národní kulturní památky, bude staročeský jarmark, výstava zemědělských strojů a historické techniky
a proběhnou zde vystoupení krajských a místních tanečních,
hudebních a dětských souborů. Na stáncích budou prezentovat
své výsledky a dovednosti také žáci středních škol zřizovaných
Ústeckým krajem, které jsou zaměřené na zemědělské, zahradnické, gastronomické, potravinářské a lesnické obory. Přijďte se
podívat, co naši regionální pěstitelé, chovatelé a potravináři dovedou.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Nový ročník Rodinného stříbra
zahájily Vinařské Litoměřice
V

e dnech 13. a 14. dubna se
konal 16. ročník soutěžní
přehlídky a výstavy vín pod názvem Vinařské Litoměřice. Prestižní vinařskou akci zahájil v litoměřickém domě kultury první
náměstek hejtmana Martin Klika. Slavnostního předávání medailí a zlatých pohárů oceněným
vínům a vinařstvím se ujal hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, který společně s prezidentem ČR Milošem Zemanem udělil této přehlídce záštitu.
„Ústecký kraj má svoji vinařskou tradici, známou vinařskou obcí jsou Velké Žernoseky
v litoměřické vinařské oblasti,
vinobraní se pravidelně konají
i v Roudnici nad Labem a v Třebívlicích. Pěstování vína se daří
i na Mostecku, odkud pocházejí
známá košer bílá vína,“ řekl při
zahájení výstavy 1. náměstek
hejtmana Martin Klika. Nejvyšší ocenění nakonec získalo
vinařství Lahofer ze Znojemska
za rýnský ryzlink, pozdní sběr
2015.

Vinaři nabízeli návštěvníkům ta nejlepší vína.

Vinařské Litoměřice zároveň
zahájily třetí rok fungování programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, ve kterém figurují
nejvýznamnější akce a projekty

Do oprav silnic v Ústeckém kraji letos půjdou dvě miliardy korun

P

řesně takovou částku totiž tvoří
všechny investice, které na tiskové konferenci ve středu 11. dubna
představili zástupci Ústeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
(SÚS). Kraj bude pokračovat v rekonstrukcích mostků a propustí, se
kterou po důkladné analýze začal již
před dvěma lety. Jen v letošním roce
SÚS pro kraj opraví komunikace na
zhruba 120 místech.

„Věřím, že řidiči budou shovívaví právě při některých omezeních
v průběhu oprav,“ uvedl na konferenci náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Řidiči se tak
musí během roku připravit na řadu
dopravních omezení. Kraj chce dokončit například celkovou opravu na
silnicích druhé třídy číslo 227 a 225,
která vede ze Žatce do středočeského
Rakovníka. Řidiče potěší například
dokončení okružní křižovatky v Pře-

stanově na Ústecku. Řada oprav
čeká také několik úseků silnice I/13,
jednu z nejdůležitějších komunikací
v kraji. Konkrétně mezi Přestanovem
a Chlumcem nebo v Srbicích. Další
práce jsou pak na I/13 plánované
také na průtahu Bílinou. Tam mají
stavební stroje začít v srpnu nebo
září. V letošním roce by se měli řidiči také dočkat nové části dálnice D7.
Úsek mezi Bitozevsí a Postoloprty na
Lounsku má být hotový ještě v srpnu.

Absolutní triumf Ústeckého kraje ve Zlatém erbu:
Most a Ohníč vyhrály ve svých kategoriích

J

ubilejního 20. ročníku soutěže Zlatý erb se v letošním
roce zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 430 webových stránek a projektů
obcí a měst včetně elektronických služeb. Celostátní finále se uskutečnilo v pondělí 9. dubna v Hradci Králové
a oba zástupci z Ústeckého kraje měli důvod k radosti.
V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec
Ohníč na Teplicku, mezi městy byla udělena první místa
hned dvě, a to pro středočeský Benešov a Statutární město Most. To se soutěže účastní pravidelně a i v celostátním
měřítku se může směle porovnávat s těmi nejlepšími. Zatímco Ohníč na Teplicku se 740 obyvateli je v renomované soutěži nováčkem. „Titulní stránka obce je velmi přehledná a zajímavá,“ uvedl na adresu webové stránky obce
Jaroslav Svoboda, člen poroty Zlatého erbu.
Jak Ohníč, tak i Most získaly od Ministerstva pro místní rozvoj, které se ujalo oficiální záštity nad akcí, diplom
a věcné dary. Oběma zástupcům, a zároveň i výhercům,
děkuje také Krajský úřad Ústeckého kraje, jenž podporuje hlavně ta krajská kola Zlatého erbu.
Města a obce regionu se s pravidelností – od roku 1999,
kdy soutěž začala, umísťují na předních místech ankety.
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Vloni zvítězil v celostátním finále web obce Chuderov na
Ústecku. Nejúspěšnější léta byly 2013-2014, kdy v obou
kategoriích vyhrály obce a města z Ústeckého kraje
(Most, Úštěk a Tisá a Chuderov).

Vítěz kategorie Nejlepší webová stránka obce Ohníč na
Teplicku.

v regionu, které mají nejen celokrajský, ale i nadregionální dosah. Tento rok byly do programu
zařazeny dva nové projekty, a to
Císařský den 2018 a 29. národ-

ní festival dechových orchestrů
FEDO 2018, čímž se celkový počet těchto důležitých akcí podporovaných naším krajem zvýšil
na 29.
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Město Krupka se loučilo s hasičskou
legendou Herbertem Bartákem

H

asičská veřejnost se ve středu 28. března rozloučila
s Herbertem Bartákem, který
celý svůj život zasvětil hasičskému odvětví. Koncem března
náhle zemřel v nedožitých 74
letech. Zesnulý Herbert Barták
byl výraznou postavou rozvoje
hasičského hnutí a jeho propagátorem nejen v Krupce a okrese Teplice, ale i po celém kraji.

Vedl oddíly mladých hasičů. Byl
čestným starostou hasičů na
Teplicku a náměstkem starosty
ústeckého krajského sdružení
hasičů. Byl spoluzakladatelem
hasičského muzea v Krupce. Za
svoji celoživotní aktivitu obdržel
v minulých letech Řád Svatého
Floriána a získal titul Zasloužilý
hasič. Na poslední cestě vyprovodily sirény hasičských vozidel.

Můj názor: JE POTŘEBA ÚROVEŇ ŠKOLSTVÍ STÁLE ZVYŠOVAT
Myslíte si, že mladou generaci oslovuje pověst o Přemyslu Oráčovi a že znají národní kulturní památku „Královské
pole“ ve Stadicích? Jaký je váš názor na podporu regionálních výrobců potravin? Měl by kraj nadále podporovat
farmářské trhy? Jaká je úroveň krajského školství v oborech, jako je potravinářství, gastronomie, zemědělství a lesnictví?

NAVŠTÍVILI NÁS

Senátoři z Indonésie navštívili Ústecký kraj,
připojí se letos i k Barevnému regionu

V

přátelském duchu se uskutečnilo již druhé setkání velvyslance Indonésie Aulia Aman
Rachmana a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Společného jednání o spolupráci
se tentokrát zúčastnil i místopředseda 1. výboru Rady regionálních zástupců Benny Rhamdani spolu s dalšími zástupci
tamních provincií. Delegace složená z členů indonéského parlamentu se zajímala hlavně o fungování sociálního systému u nás,
ochranu kulturních zvyklostí
a podporu turistického ruchu.

Členové delegace se velmi
zajímali i o architekturu v krajském městě, u společného stolu
pak proběhla diskuze i o spolupráci v rámci dalších odvětví.
„Bylo to velmi zajímavé setkání.
Například jsme se předběžně
domluvili i na spolupráci v rámci účasti na Barevném regionu,
který pořádáme již pátým rokem
a kde se prezentují národnostní
menšiny. Jsme rádi, že právě
Indonésie má zájem se do této
akce také zapojit,“ uvedl na závěr návštěvy hejtman Oldřich
Bubeníček.

Jednání se zúčastnil místopředseda 1. výboru Rady regionálních
zástupců Benny Rhamdani spolu s dalšími zástupci tamních provincií.

Startuje soutěž pro seniory
z Ústeckého kraje

H

ejtman Oldřich Bubeníček
vyhlašuje V. ročník literární
soutěže pro seniory v Ústeckém
kraji Senior Art 2018. Tématem
pro letošní ročník je „Vznik Československa aneb 100 let lásky
k národu“ a forma bude opět
stejná – poezie (báseň) či próza
(povídka). Zúčastnit se může
každý senior nad 60 let, který
žije na území regionu, včetně
uživatelů služeb domovů pro seniory v Ústeckém kraji. Termín

pro zaslání soutěžních příspěvků je do 30. června 2018 s tím,
že slavnostní vyhlášení bude na
podzim letošního roku. Soutěžní příspěvky nechť senioři dají
do obálky s nápisem „Senior Art
2018“ a pošlou na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Bc.
Veronika Jarošová, odbor kancelář hejtmana, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Soutěžní díla se autorům
nevracejí.

Jiří Kulhánek (ODS),
krajský zastupitel
Tradice a paměť národa jsou
pro nás velmi důležité, stejně
jako pro naše předky, jinak by
nikdy nevznikl náš stát. A protože jsme národ, který se nebojí najíst a napít, regionální potravina je naše značka a něco
o nás vypovídá. Chválím
podporu farmářským trhům,
regionálním výrobkům i školám zaměřeným na gastronomii. Školy produkují šikovné
kuchaře. Otázka je, proč jich
je nedostatek v našich restauracích a úroveň gastronomie
v regionu klesá. Turistovi,
který pobíhá po památkách či
po krajině, vyhládne a chce se
dobře najíst a napít. Možná by
kraj mohl oceňovat a propagovat ty restaurace, které dělají čest české kuchyni a nabízí
regionální produkty. Svého
času jsme v Kadani udělovali
„Řád zlaté vařečky“ té restauraci, které měla za uplynulý
rok nejlepší hodnocení v anketě návštěvníků i odborníků
na gastronomii. Součástí ceny
byla i propagace v regionálním tisku, televizi, veletrzích,
webu města. Rovněž bych
doporučoval rozvinout a podpořit činnost školního statku
Jezerka u Kadaně, který má
nejlepší dispozice k tomu, aby
vyučil mladé zemědělce k praxi dobrého hospodáře. Pak se
nemusíme bát o budoucnost
naší gastronomie a další regionální produkty budou vznikat.

Květnové farmářské trhy

J

aro je v plném proudu a farmářské trhy se plní zákazníky.
Farmáři nabídnou i v květnu lidem to nejlepší z českých výrobků té nejvyšší kvality. Tradiční
Severočeské farmářské trhy pořádá o. s. Český um - Artificum
Bohemicum pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na květen
jsou podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové
náměstí,
pátek
25. května od 9 do
16 hodin. Blatno:
sobota 26. května, venkovský
farmářský trh. Děčín: Masarykovo náměstí, středy 2., 9.,
16., 23., a 30. května od 8 do 15
hodin. Chomutov: 1. náměstí,
Zahradní slavnosti, sobota 5.
května od 8 do 12 hodin. Sobota 19. května od 8 do 12 a čtvrtek 31. května – Regiofest, venkovský farmářský trh. Jirkov:

Náměstí dr. E. Beneše, sobota
26. května od 8 do 12 hodin.
Kadaň: Mírové náměstí, sobota 12. května od 8 do 13 hodin,
středa 9. května od 9 do 16 hodin. Litoměřice: Kostelní náměstí, soboty 13. a 27. května
od 8 do 12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 12. a 26.
května od 8 do 12
hodin. Roudnice nad Labem:
Husovo náměstí,
soboty 5. a 19.
května od 8 do 12
hodin. Strupčice-Okořín: sobota
19. května, venkovský farmářský trh. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 4. a 18. května od 9
do 16 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 15., 22
a 29. května od 9 do 16 hodin,
čtvrtky 3., 10., 17., 24. a 31.
května od 9 do 16 hodin. Žatec:
Mírové náměstí, pátek 11. května od 8 do 15 hodin.

duben 2018

Petr Šmíd (SPD a SPO),
krajský zastupitel
Mladí lidé jsou i v dnešní
uspěchané době hladoví po
informacích, které je dokážou
zaujmout. Je neodpustitelným
proviněním na jejich touze
po informacích, že připomínání historických souvislostí
je v médiích často nahrazováno tématy jinými. Vnímám
snahu podsouvat dětem spíše
témata, která vedou opačným
směrem. K postupné likvidaci
národních států a multikulturalizmu.
O to víc si vážím všech aktivit, které mají ambici půso-

bit opačným směrem. Jsem
upřímně rád, že se každoročně udělují ceny nejlepším regionálním výrobkům a jejich
výrobci jsou alespoň jednou
v roce centru pozornosti. Přiměřenou pozornost věnuje
vedení kraje také podpoře
farmářských trhů, které pravidelně získávají finanční prostředky z Fondu Ústeckého
kraje.
Na otázku úrovně zemědělských a lesnické školy se
mi odpovídá s radostí. Patří
k tomu nejlepšímu, co může
krajské školství nabídnout
a děčínská Libverda je se svými 175 lety důkazem, že tradice jsou závazkem budoucím
generacím.

Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
Pověst o Přemyslu Oráčovi je jistě stále známá všem
mladým lidem díky spojení
s kněžnou Libuší, která měla
věštecké schopnosti a svého
budoucího manžela Přemysla
Oráče si sama předpověděla.
Národní kulturní památku ve
Stadicích si s pověstí o Přemyslu Oráčovi spojí spíše starší
generace, ale věřím, že i ta
mladší je v tomto směru sečtělá a danou pověst si s místem
spojit umí. Co se týče regionálních výrobců potravin,
můžeme je podpořit především tím, že si jejich výrobky
budeme stále více a pravidelně kupovat a samozřejmě také
konzumovat. Výrobci regionálních produktů, stejně tak jo
místní řemeslníci, by měli mít
šanci od kraje získat finanční podporu na svoji činnost.
Jednoznačně je lepší podpora
místních výrobců než dovoz
drahých a velmi často chemicky upravených produktů zahraničních výrobců potravin.
S tím úzce souvisí i podpora
farmářských trhů. Ústecký
kraj farmářské trhy podporuje a nadále podporovat bude.
Pravidelný přehled plánovaných trhů je vždy včas k dispozici na webu kraje. V neposlední řadě bych se zmínil
o úrovni krajského školství ve
specifických oborech, jakými
jsou potravinářství, zemědělství či lesnictví. Uplatnění na
trhu práce určuje již samotný
výběr školy, nízký zájem pracovat v oboru mají žáci právě
ze skupin gastronomie, hotelnictví, potravinářství i zemědělství a lesnictví. Je potřeba
úroveň školství stále zvyšovat
nejenom na krajské, ale i na
celostátní úrovni. Studenty je
potřeba motivovat například
různými motivačními studentskými stipendii, aby stále
více studentů mělo o výše zmíněné obory zájem.

Radek Černý (KSČM),
krajský zastupitel
Žijeme v kraji Přemysla
Oráče, a přesto to řada občanů Ústeckého kraje neví anebo nevnímá. Jestli to, že máme
ve Stadicích národní kulturní
památku „Královské pole“
a zda oslovuje naši mladou
školou povinnou generaci, to
si také nejsem jist. Kniha Starých pověstí českých totiž patrně vypadla z povinné četby.
Není divu, dnešní školáci jsou
spíše masírováni překrucováním dějin a nabádáni ke stávkám nežli k výuce naší historie
a k tradicím. Předpokládám,
že na učebních oborech zemědělství, lesnictví, potravinářství a gastronomie je
situace jiná. Měl jsem tu možnost s komisí pro zemědělství
a venkov RÚK navštívit školní
statek u Kadaně. Byl jsem mile
překvapen, jakým způsobem
je vedena praxe. Bohužel se to
nedalo říci o vybavení a podmínkách. Zastavil se tu čas
na konci osmdesátých let minulého století. Do takovýchto
podmínek budeme uchazeče
o tyto obory těžko hledat. Bylo
by při nejmenším vhodné situaci co nejdříve řešit a vylepšit
právě už vzhledem k tomu, že
jsme krajem Přemysla Oráče.
Na lepší časy se začalo blýskat
v podobě rozvíjení farmářských trhů, které jsou čím dál
více populární. Jsou zde podporovány a zviditelňovány regionální výrobci a potraviny.
Ten trend, že si mohou samy
zemědělci prodat své výpěstky, potravináři své výrobky
a my spotřebitelé nebo chcete-li konzumenti, to máme
z první ruky, je přeci úžasné.
Jsem velice rád, že Ústecký
kraj je spolu s agrárními komorami velkým propagátorem a podporovatelem našich
zemědělců a potravinářů.
Dokonce ne jeden potravinář
získal prestižní ocenění „Spokojený zákazník“ od Sdružení
českých spotřebitelů.

Miroslav Andrt (ČSSD),
krajský zastupitel
Přemysl Oráč by pro nás
i další generace měl zůstat

především symbolem člověka,
který trpělivě pečuje o svou
zem, zúrodňuje ji, váží si jí
a svou obživu získává nikoliv
na úkor, nýbrž v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.
Je skutečným hospodářem,
jenž zodpovědně plánuje svá
rozhodnutí na mnohem delší
období, než je dnes čtyřletý
volební cyklus, a nedělá takové zásahy do krajiny, aby
svým potomkům nenávratně
zhoršil jejich výchozí podmínky. Je proto velmi symbolické,
že se právě v Ústeckém kraji
nachází toto posvátné místo,
které poukazuje na naši zemědělskou minulost, ale i přítomnost. Často se zapomíná
na to, že nejsme jen krajem
uhelných dolů, elektráren
a chemiček, nýbrž že jsme
stále ještě „Zahradou Čech“,
kde má svou staletou tradici
naše zelinářství, ovocnářství,
chmelařství i vinařství, tedy
jsme vpravdě krajem mlékem
a strdím oplývajícím. Je rovněž symbolické, že se dnes
pomník Přemysla Oráče nachází u křížení dálnic, které
jsou sice pro dopravu potřebné, ale díky nimž se nevratně
zabírá často úrodná zemědělská půda, na níž se staví různé sklady, logistická centra
nebo montovny s minimální
přidanou hodnotou práce. Samotná zemědělská půda dnes
velmi trpí – vyčerpáváme ji
pěstováním náročných plodin
jako je řepka a kukuřice, utužujeme ji těžkou mechanizací,
nevracíme do ní dostatek organické hmoty (hlavně hnůj),
nedodržujeme
osvědčené
osevní postupy, půda eroduje
a vysychá. Pokud vše půjde
tímto tempem, za pár desítek
let bude z našich úrodných
polí jen nehostinná poušť. To
by se asi Přemysl velmi divil,
kam jsme to dopracovali. O to
více si važme všech zemědělců, kteří hospodaří udržitelně a své produkty z živočišné
a rostlinné výroby se snaží
v našem regionu také zpracovat a prodat. Proto má velký
význam právě podpora farmářských trhů a regionálních
potravin. Zřídka je sice najdeme na pultech obchodních řetězců, ale jen na každém z nás
záleží, zda budeme preferovat
kvalitu a regionální značky –
v tom bychom se mohli stát
většími patrioty! A jak jsme
na tom se zemědělským školstvím? Neslavně – zemědělci
si stěžují, že jim chybí pracovníci, školy naopak žehrají, že
nemají zájemce o zemědělské
obory. Snad právě tento oříšek napomůže rozlousknout
chystaný kulatý stůl, který se
pod záštitou Agrární komory
a Ústeckého kraje uskuteční
v květnu právě na téma vize
zemědělského školství.

Ústecký kraj
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Doprava Ústeckého kraje zahájila turistický provoz, Velký bejček vyjel na Švestkovou dráhu

V

pátek 30. března vyjely na
tratě turistické linky Dopravy Ústeckého kraje. Asi nej-

větší zájem přilákala Švestková
dráha z Mostu do Lovosic, která
nese též označení Středohorský

motoráček. Na trasu vedoucí
malebnou krajinou Českého
středohoří se na výlet vláčkem

O jízdu byl velký zájem.

taženým parní lokomotivou vydal i hejtman Oldřich Bubeníček
s rodinou.
Švestková dráha se postupně
stane nejmodernější regionální
tratí v Evropě. Regionální trasu
mění její nový vlastník – firma
AŽD Praha. Trať se vybavuje
moderní zabezpečovací a sdělovací technikou a stane tak zkušebním polygonem. Víkendový
a sváteční provoz bude stejně
jako v minulosti dotovat Ústecký kraj.
V sobotu 30. března odstartovala Švestková dráha v Mostě.
Na trať vyjel parní vlak s historickou lokomotivou přezdívanou Velký bejček.
Švestková dráha má ještě jednu zvláštnost. Každoročně se
utkávají železniční stanice a za-

Náklady na jednotlivé linky:
T1 Česká Kamenice – Kamenický Šenov
T3 Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice
T4 Lovosice – Most
T5 Libochovice – Roudnice n. Labem
T6 Kadaň – Podbořany – Radonice u Kadaně
stávky o titul nejhezčího nádraží
na české železnici. V roce 2017
zvolila veřejnost druhou nejhezčí stanicí tu v obci Třebívlice na
Litoměřicku, která leží právě na
Švestkové dráze a patří společnosti AŽD Praha.
Jsou však i úvahy o tom, že
by zde jezdily vlaky i ve všední
dny. „Tato trať má turistický
i technický potenciál. Musíme
to ale v první řadě prodiskutovat se starosty dotčených obcí.
Musí o to být zájem,“ sdělil

621 576,56 Kč
2 716 882,50 Kč
2 379 330,45 Kč
1 515 846,10 Kč
2 123 447,40 Kč

nedávno pro iDNES náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Švestková dráha patří do širší
rodiny turistických linek. Kraj
objednává dopravu na tratích
Kamenický motoráček, Zubrnický motoráček a v provozu
bude i Podřipský a Doupovský
motoráček. V letošním roce budou náklady na dotovaný provoz
železničních turistických linek
činit 9,3 milionu korun z rozpočtu kraje.

Ústecký kraj zpřístupnil novou dopravní aplikaci Rodinná jízdenka Labe–

N

a adrese https://provoz.
dopravauk.cz zpřístupnil
Ústecký kraj cestující veřejnosti
ve zkušebním provozu novinku
- mapu provozu linek Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK). Interaktivní mapa zatím zobrazuje
aktuální polohu a pohyb vlaků
Českých drah, zelených linkových autobusů DÚK a vozů
MHD Varnsdorf na území kraje.
Obdoba této praktické aplikace
už funguje v sousedním Libereckém kraji nebo v Brně. S přístupem na internet si díky ní může
každý kdykoliv ověřit, kde se
jejich spoj aktuálně nalézá a zda
má či nemá zpoždění.
Na mapě dispečinku naleznou občané regionu polohu

dopravních prostředků s čísly
linek. Kruhové symboly značí
vlaky a obdélníkové autobusy.
Po kliknutí na vybraný symbol
se zobrazí podrobnosti o aktuálním spoji zvolené linky - číslo
vozu a spoje, aktuální a cílová
zastávka, dopravce a aktuální
zpoždění v poslední zastávce
s předpovědí zpoždění dále. Nejníže datum a čas poslední GPS
odezvy vozidla. Vozidla dodávají
polohová data přibližně každých
20 vteřin - to však neplatí v místech se slabším signálem GPS
nebo mobilních dat. Vlaky bez
GPS dodávají data při příjezdech a odjezdech z obsazených
stanic. Šipka v kulaté ikonce
v horním levém rohu informuje

u autobusů o směru jízdy a u vlaků je nevyužitá. V levém dolním
rohu je pak k dispozici tlačítko
k zobrazení jízdního řádu spoje.
„Na mapě budou postupně
přibývat i ostatní linky, ve kterých platí Tarif DÚK, tzn. linky
dalších železničních dopravců,
městských hromadných doprav
nebo lodí na Labi. Systém bude
také umět objednání zastávky
na „telefon“ přes internet přímo
cestujícím či plnit elektronické
zastávkové infopanely ve městech a uzlových přestupních
bodech aktuálními informacemi. Automaticky také bude informovat řidiče či strojvedoucí
o nutnosti počkat na zpožděný
přípoj,“ uvedl ke krajské novin-

ce Jaroslav Komínek, náměstek
hejtmana pro oblast dopravy
a silničního hospodářství.

Elbe s novými možnostmi

Vysvětlivky pro barvy symbolů:
• šedé - spoj má jet, ale nedodává data (a je tedy i možné, že
spoj reálně vůbec nejede)
• hnědé - spoj má předpokládaný čas příjezdu do následující
zastávky dříve než uvádí jízdní
řád, a to byť o 1 min.
• zelené - spoj jede právě včas
nebo se zpožděním do 3 min.
• žluté - spoj jede se zpožděním vyšším než 3 min., ale menším než 10 min.
• červené - spoj má zpoždění
vyšší než 10 min.

Využíváte výhody jednodenních celosíťových jízdenek DÚK?

P

okud cestujete po Ústeckém kraji autobusem, vlakem, turistickým motoráčkem nebo lodí a na zpáteční cestu se chcete
vydat ve stejný den, doporučujeme vám využít jednodenní síťovou jízdenku. Tato jízdenka využitá k celodennímu výletu nebo na
delší cestu vám obvykle nabídne výhodnější
cenu než několik jednotlivých jízdenek.
Jednodenní jízdenka platí od okamžiku
zakoupení do 4 hodin ráno následujícího
dne na celém území Ústeckého kraje ve
všech zelených meziměstských autobusech,
v regionálních vlacích ČD a GW Train Regio,
v MHD v Ústí nad Labem, Teplicích, Bílině,
Děčíně, Chomutově, Jirkově a ve Varnsdorfu, a také na turistických lodních i železničních linkách. Mimo území Ústeckého kraje
je možné cestovat s těmito jízdenkami na ně-

kterých autobusových linkách PID na Podřipsku a Mělnicku, na části linek L2, L4, L7
a na německém území při průjezdu Dráhou
národního parku na lince U28.
Od 1. dubna 2018 je cestování s jednodenními síťovými jízdenkami ještě výhodnější,
neboť došlo k rozšíření sortimentu těchto
jízdenek a vedle jízdenek pro jednoho dospělého za 130 Kč, dítě od 6 do 15 let za 65 Kč
a studenta od 15 do 26 za 97 Kč, jsou nově
k dispozici také rodinná jízdenka pro 2 dospělé a až 4 děti do 15 let za 220 Kč, malá rodinná jízdenka pro jednoho dospělého a až 2
děti do 15 let za 160 Kč a skupinová jízdenka
pro maximálně 5 osob bez omezení věku za
330 Kč. Jestli se vám jízdenka vyplatí, si můžete ověřit na tarifním počítadle na internetových stránkách www.dopravauk.cz.

Na Zelený čtvrtek vyjela na Labe loď Orion,
jde o turistickou linku Ústeckého kraje

N

a lodní lince 902 Dopravy
Ústeckého kraje vyplula
letos poprvé ve směru Ústí nad
Labem – Děčín – Hřensko – Bad
Schandau (Německo) výletní loď
Orion, která bude až do podzimu
brázdit vody Labe. První letošní
vyjížďku si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje s rodinou.
„Letos si užíváme plavbu až
do německého lázeňského městečka Bad Schandau. Tato lodní
linka má po celou dobu trasy na
obou březích krásné výhledy na
okolí a labský kaňon a věřím, že
to i letos přiláká hojný počet návštěvníků. Jak tuzemských, tak

i zahraničních,“ uvedl hejtman
Oldřich Bubeníček. A právě zahraniční turisté, konkrétně Španělé, se chtěli pokochat netradičními pohledy z řeky na Labské
pískovce v Českém Švýcarsku.
„Je to parádní výlet. Ústecký kraj
nabízí mnoho krásných míst,“
dodal výletník z jihu Španělska.
Loď Orion bude plout každý
víkend i ve dnech státních svátků až do 18. listopadu a veškeré
důležité informace najdou zájemci o plavbu na webu Dopravy
Ústeckého kraje. Dopravcem
na této trase je Labská plavební
společnost.

Doprava Ústeckého kraje vychází
vstříc nevidomým a slabozrakým

S

etkání členů Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní organizace
v Ústí nad Labem (SONS, z. s.) se
zúčastnili také pracovníci oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje s prezentací Dopravy
Ústeckého kraje a výhodami integrovaných jízdenek. V následné diskusi odpovídali na otázky,
jejichž společným základem byly

většinou problematické zážitky
a zkušenosti z cestování. Opět se
potvrdilo, že přeprava cestujících
s omezenou orientací hromadnými dopravními prostředky je věc
specifická, kde prozatím teoretické návrhy na zlepšení komfortu
cestování této skupiny cestujících
převládají nad praktickými možnostmi dopravců i objednatelů
veřejné dopravy.

Ústecký kraj bude pokračovat
v boji za obnovení železniční
trati Teplice – Lovosice

V

Až do podzimu bude brázdit vody řeky Labe loď Orion pravidelné linky DÚK.

O

médiích mnozí zaznamenali pro cestující špatnou zprávu, že se ministerstvo dopravy rozhodlo neobnovit železniční trať v Českém středohoří, na které kraj téměř pět let
nemůže objednávat dopravní obslužnost. Náměstek hejtmana
pro úsek dopravy Jaroslav Komínek k tomu uvedl: „Ministr
dopravy Ťok nás v tomto ohledu zklamal, když nám v říjnu
2015 slíbil, že po zprovoznění dálnice D8 obnovu tratě zajistí. Kroky, které se teď na centrální úrovni dějí, hodily náš kraj
přes palubu“. Kraj i nadále bude vyvíjet snahu o to, aby se na
trať poškozenou v roce 2013 sesuvem dostaly vlaky. Cestující
se nyní přepravují s menším pohodlím po velmi klikatých a úzkých silničkách autobusy.

d 1. dubna 2018 se rozšiřuje sortiment jízdenek
Labe–Elbe. Jízdenky, které
umožňují neomezené jednodenní cestování v rámci integrovaných dopravních systémů DÚK
a VVO, budou nově k dispozici
ve čtyřech variantách. První
varianta 1 + 2 je určená pro
cestování jednoho dospělého
a maximálně dvou dětí do 15 let,
druhou variantu 2 + 4 mohou
využívat dva dospělí s maximálně čtyřmi dětmi do 15 let, třetí
varianta jízdenky je určena pro
skupinu maximálně pěti osob
bez omezení věku. Poslední typ
jízdenky Labe–Elbe zůstává
stejný jako doposud a je určen

pro celodenní přepravu jednoho
jízdního kola nebo psa.
Jízdenky Labe–Elbe jsou oblíbené jak u cestujících v Ústeckém
kraji, tak v Sasku. Jaroslav Komínek náměstek hejtmana pro oblast
dopravy a silničního hospodářství
vysvětluje: „Nabídkou nových
variant jízdenek dochází jednak
ke sjednocení podmínek v obou
dopravních systémech, ale také ke
zlevnění přeshraničního cestování
pro dvojice a rodiny s dětmi.“
Jízdenky Labe–Elbe lze využít
ve všech autobusech, vlacích,
v MHD, na turistických lodích
a přívozech, tedy všude, kde platí tarif DÚK nebo tarif dopravního svazu VVO.

Cyklistická sezona 2018
začíná naplno od konce dubna

O

d soboty 28. dubna zajišťují
rozšířenou přepravu jízdních kol i linky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK), které směřují
do horských oblastí. Doplní tak
cyklistickou nabídku linek, které
v nižších polohách začaly kola
vozit už od Velikonoc.
Rozšířenou přepravu jízdních
kol od posledního dubnového víkendu nabídne DÚK celkem na
36 linkách „zelených“ autobusů.
Buď formou cyklovleku s kapacitou 25 kol nebo nástavby na
šest kol. Přeprava kol ve zbývajících 129 autobusových linkách
DÚK je taktéž možná, podmínkou je ale volné místo ve voze.
Dopravu cyklistů nabízí DÚK
také ve všech svých rychlících,
spěšných a osobních vlacích,
které mají v jízdním řádu uvedeno, že přepravují kola – tedy ve
většině krajských vlaků. K nejoblíbenějším cyklistickým lin-

kám patří autobusy 484 z Teplic
na Komáří vížku, 433 z Děčína
na Sněžník, 493 z Teplic na Moldavu, 600 z Kadaně a Klášterce
na Měděnec a do Vejprt, 452
z Ústí do Tisé a Mukařova nebo
523 z Litvínova do Klínů a Českého Jiřetína. Hojně využívaná
je lodní linka 901 z Ústí do Litoměřic a Roudnice a novinkou je
Brtnický cyklovlak T2 z Děčína
do Krásné Lípy a Mikulášovic.
Jízdní řády a mapu linek s rozšířenou přepravou jízdních kol
v roce 2018 naleznete na webových stránkách www.dopravauk.cz. Cena přepravy jízdních
kol zůstává stejná jako loni –
jednorázová jízdenka stojí 20 Kč
a platí na území Ústeckého kraje
a platí v autobusech, ve vlacích a
na lodích DÚK. Rozšířená přeprava jízdních kol bude v provozu v horských oblastech do 30.
září a v nížinách až do 28. října.

Ústecký kraj
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Katalog řemeslné výroby 2018 nabízí přehled Na litoměřickou Tržnici dorazilo
regionálních výrobků a producentů
o tři a půl tisíce více návštěvníků než vloni

P

L

rávě vyšlo čtvrté vydání
Katalogu řemeslné výroby Ústeckého kraje, který je
skromným průvodcem nejen
obcím, městům, firmám, podnikatelům a návštěvníkům, ale
také všem občanům našeho
kraje na cestách k regionálním
výrobcům. Přehledně seznamuje třeba právě s těmi sousedy
odvedle, kteří vyrábějí, chovají,
pěstují zrovna to, co bychom
chtěli jíst nebo využívat ve svém
životě.
Najdete zde seznam držitelů
regionálních značek Českosaské Švýcarsko regionální produkt®, Krušnohoří regionální
produkt®, České středohoří
regionální produkt®, Poohří
regionální produkt®; dále aktuálně oceněné v soutěžích Regionální potravina Ústeckého
kraje 2017 a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče. Tyto
na konci katalogu doplňují další drobní řemeslníci a výrobci
našeho kraje, kteří umí své řemeslo.

itoměřické výstaviště a jeho
Tržnice Zahrady Čech lámaly rekordy v návštěvnosti. Jen
během prvního dne navštívilo
první velkou akci v areálu pět
tisíc návštěvníků. Po celých pět
dní akce sem zavítalo více než
36 tisíc návštěvníků. Mezi ně
se zařadil i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, který
si přišel prohlédnout také zcela

ni v letošním roce, kdy si připomínáme 100 let od vzniku
samostatného Československa
a řadu tak zvaných osmičkových
výročí, nezapomeneme na oslavy
73. výročí osvobození naší vlasti
od fašismu a ukončení 2. světové války. Během ní se bojovalo
o udržení naší národní samostatnosti. Proto každým rokem

P

rvní dubnový týden vyrazilo 68 starostů Ústeckého kraje do jižních Čech na třídenní
poznávací zájezd. Tento již třetí motivační zájezd Příklady dobré praxe zaštítil Ústecký kraj
ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova.
Starostové společně navštívili obce, které byly
úspěšné v soutěži Vesnice roku.

probíhá počátkem května řada
pietních aktů k uctění hrdinů,
kteří při osvobozování naší vlasti
položili své životy.
V krajském městě Ústí nad Labem se pietní akt uskuteční dne 9.
května od 10 hodin v Městských
sadech. V Ústeckém kraji se
uskuteční řada akcí k připomenutí konce války. Jednou z nich

stecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou
a sociální radou Ústeckého kraje a Radou
kvality ČR vyhlašují již 4. ročník soutěže „Cena
Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“.
Zúčastnit se mohou všechny podnikatelské sub-

bude pietní akt v Bystřanech dne
16. května od 11 hodin k uctění
památky francouzských vojáků,
padlých válečných zajatců.
Ústecký kraj během uplynulého roku podpořil obnovu několika pomníků rudoarmějců, kteří
padli před 73 lety při osvobozování území dnešního Ústeckého
kraje.

jekty, organizace veřejného sektoru i obce. Sběr
přihlášek a dotazníků probíhá od 1. května 2018
do 20. června 2018.
Více informací a potřebné formuláře naleznete na www.kr-ustecky.cz a www.hsr-uk.cz.

Ceny náměstka za významný přínos ve školství předány

L

etos připadl Den učitelů na středu 28. března.
Přesně v tento den si v prostorách Krajského úřadu
Ústeckého kraje převzali
svá ocenění nominovaní na
Cenu náměstka za významný přínos ve školství. Ceny
předal náměstek hejtmana
pro oblast školství Petr Šmíd
spolu s předsedkyní výboru

Pro všechny zúčastněné jsou vždy tyto akce
velmi inspirativní. Všechno to, co si mohou osahat a vidět v reálném prostoru, je pro ně větším
přínosem, než informace získané formou semináře. Dalším z přínosů společného setkání je
předávání si vlastních zkušeností z praxe. Starostové navštívili Radomyšl, Řepice, Cehnice,
Čížovou, Kovářov, Pištín a Holašovice.

Pevnost Terezín otevřela své brány
N

Přihlaste se do soutěže ke společenské odpovědnosti

Ú

dívat se kolem s jakou chutí
všichni nakupují na své zahrady a zahrádky. Mě samotného
jako zahrádkáře to velmi těší,“
uvedl při slavnostním zahájení
hejtman Bubeníček. Výstaviště
letos zaplnilo na 350 prodejců.
Kromě bohatého kulturního
programu na podiu se návštěvníci těšili z prvorepublikových
atrakcí.

Téměř 70 starostů z Ústeckého kraje navštívilo jižní Čechy

Připomeňme si 73. výročí osvobození

A

speciální prvorepublikovou expozici.
„Jsem velmi rád, že v době,
kdy výstavnictví už nezažívá
tak velkou slávu jako v minulosti, dokáže Zahrada Čech
stále uspořádat takovou akci,
kterou navštěvují tisíce lidí nejen z Litoměřicka. Tato akce má
už velkou tradici a já věřím, že
si jí udrží i další roky. Je radost

pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Radmilou Krastenicsovou, a to ve čtyřech
kategoriích – mateřské školy,
základní školy, střední školy a ostatní školská zařízení.
Předávání se zúčastnil také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Cena náměstka za významný přínos ve školství se letos

udělovala poprvé na základě
nominací ředitelů, pedagogů
i široké veřejnosti. Ocenění získali pamětní medaile.
„Sám jsem byl ředitelem školy, tak proto vím, jak je důležité mít ve školství kvalitní
a zapálené pracovníky,“ řekl
náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství
Petr Šmíd.

a jaře se obvykle otevírají
brány zámků či hradů. Pro
návštěvníky otevřela v dubnu
také Pevnost Terezín; a to u příležitosti akce Brány památek
dokořán. Lidé si mohli prohlédnout tradiční terezínské lákadla
– muzejní expozice, podzemní
chodby nebo kasárna a malou
zoologickou na tzv. Kavalíru 2.
K vidění byl život vojáků v kasárnách, stará řemesla. Pro ty
nejmenší čekala na kavalíru
speciální akce s pohádkovými
bytostmi.
Pokud vás zajímá Pevnost Terezín a její starší historie, můžete ji navštívit kdykoliv. Vše
potřebné naleznete na turistickém portálu Terezín www.terezin.cz. Nebo můžete zavítat na
některou z připravovaných akcí
během sezony - první prázdninový víkend lákají Pirátské války
a v říjnu tradiční Josefínské slavnosti.

Akce Pohádky v pevnosti návštěvníky přilákala.

Vláda vyjede na zasedání do Ústeckého kraje

D

ne 14. května se v Ústeckém kraji uskuteční výjezdní zasedání vlády ČR. Během
dne proběhne řada jednání
a setkání s ministry v různých
částech kraje. Členové Rady Ústeckého kraje nastínili témata
a problémy, které předloží vládě, aby je pomohla řešit. V těchto dnech se teprve sestavuje

podrobnější program zasedání.
Víme, že členové vlády budou
chtít jednat s radními a budou
mít zájem se sejít se starosty
měst a obcí.
Vedení kraje si pro jednání
s vládou ČR připravilo témata, která se týkají například
splavnění Labe (výstavba jezu
– plavebního stupně Děčín),

Státního fondu dopravní infrastruktury (financování oprav
krajských silnic), problematiky
slev na jízdném (pro seniory
a studenty), vládního programu RE:START, dočerpání Ekomiliard, opravy a zprovoznění
železniční trati u Dobkoviček
a témata týkající se sociální legislativy.

Ústecký kraj
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Soutěž Prodavač roku opanovali chlapci. Ve svářečské soutěži konané v Mostě
Ústecká žákyně byla nejlepší mezi třeťáky se neztratila ani děvčata

Z

abalit správně lahev vína nebo zákusek do balicího papíru tak, aby byl zákazník spokojený,
obsloužit kupujícího podle jeho představ. Nejen
tyto dovednosti ukázali v praxi žáci z osmnácti
středních odborných škol ze všech koutů České republiky, kteří soutěžili na Střední škole obchodu,
řemesel a služeb a ZŠ v Ústí nad Labem v rámci
13. ročníku soutěže Prodavač roku. Ta se uskutečnila pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Každoročně se na sever Čech sjíždějí ti nejlepší
budoucí prodavači, aby poměřili své síly. Z regionu
se kromě pořádající školy poněkolikáté zúčastnili
také žáci z teplické a děčínské školy. Letos prvně
přijaly pozvání i žáci z brněnské a pražské střední
odborné školy.
Žáci prvních až třetích ročníků soutěžili v disciplínách - odhad váhy, balení zboží, příprava dárkového koše, test paměti, poznávání vzorků, cizí
jazyk, zbožíznalství či všeobecný test. Mezi prváky zvítězil Roman Žurek ze SOŠ a SOU obchodu
a služeb, Chrudim.
V kategorii druhých ročníků bral prvenství Dominik Číž ze SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ, p. o.,
Opava. Mezi třeťáky zvítězila ke spokojenosti nejen
ředitele hostitelské školy Pavla Caitamla „domácí“
Anna Berestková.
Klání o nejlepšího prodavače středních škol ocenil i Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kra-

je pro školství. Podle jeho slov má tato regionální
odborná soutěž smysl a mohou z ní vzejít kvalitní
prodavači, kteří jsou v republice stále nedostatkovým zbožím.

Jedna z disciplín – balení zboží za dozoru ředitele
pořádající školy Pavla Caitamla.

Nejlepší zdravotnická škola za rok 2017 je ta z Ústí nad Labem

V

pražském divadle Hybernia se uskutečnilo finále
soutěže Sestra roku pod záštitou Dagmar Havlové a České
asociace sester. Její součástí
je již druhým rokem podkategorie o nejlepší zdravotnickou
školu v republice. A právě Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická
v Ústí nad Labem se umístila
na prvním místě.
„Byla jsem velmi ráda, že se
této významné události mohli
zúčastnit i zástupci naší školy.
Získané ocenění je pro nás důležitým ohodnocením naší práce. Považuji jej také za důkaz,
že Ústecký kraj není pouze vyloučenou lokalitou, ale že i zde
existují školy, které vzdělávají
zdravotnické pracovníky na
špičkové úrovni. I do budoucna se budeme snažit o udržení

vysoké úrovně přípravy nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji a také
o udržení oborové nabídky školy,“ uvedla ředitelka školy Miroslava Zoubková, které cenu
pro vítěze předal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Škola
pořádá každým rokem odborné

konference a odborné soutěže.
K úspěchu přispěla také projektová činnost. „Chtěla bych
poděkovat všem zaměstnancům školy, bez jejichž dobře
odvedené práce bychom tak
významného úspěchu nemohli
dosáhnout,“ přála si ředitelka
Zoubková.

třední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov uspořádala od 19 do 21.
března celostátní soutěž zručnosti
pod názvem KOVO Junior 2018 –
Mechanik seřizovač. Organizátorem této soutěže je CECH KOVO
ČR a soutěž je zařazena do soutěží
České ručičky 2018.
Soutěže se zúčastnilo celkem
15 soutěžících, vítězů krajských
kol, ze 13 středních škol České
republiky. Soutěžící plnili úkoly
zaměřené na vytvoření programu pro výrobu dané součásti na
CNC obráběcím stroji. Vytvořený program byl poté vložen do
řídicího systému CNC obráběcího stroje a vyrobena strojírenská
součást. Tak se mohli soutěžící
na vlastní oči přesvědčit o kvalitě vypracovaného programu
a přesnosti daného výrobku.

Ředitelka ústecké „zdrávky“ Miroslava Zoubková s cenou.

Mezi další úkoly patřila i strojírenská měření a výpočty.
A jak celá soutěž dopadla? Na
třetím místě se umístil soutěžící
ze Střední odborné školy Jana
Tiraye Velká Bíteš Aleš Katolický, na druhém místě soutěžící ze
Střední školy strojírenské a elek-

trotechnické Brno Martin Čech
a celkovým vítězem se stal soutěžící ze Střední školy technické,
gastronomické a automobilní
Chomutov Lukáš Novotný. Vítěz
soutěže převezme v měsíci červnu
2018 na slavnostním galavečeru
v Brně plaketu České ručičky.

nformační technologie jsou
oblíbeným studijním oborem
na Střední průmyslové škole
v Ústí nad Labem. Aby žáci získali širší zkušenosti, zajistila jim
škola praxi v Lotyšsku. A tamní
firmy si kluky z „Resslovky“ nemohly vynachválit.
„Protože je tato pobaltská
země na vysoké úrovni právě
v oblasti informačních technologií, tak se pro nás stala ideálním
cílem Riga. Žáci pracují na pro-

a na třetím Gymnázium a SOŠ
Podbořany. Absolutním vítězem letošního ročníku se stal
žák Střední školy Jarov Václav
Dědek. Výborně reprezentovali
svou vlast a školu žáci ze slovenského Martina. Především

Alexandra Pogonyová, která
v mezinárodním měřítku překonala mnohé chlapce, čímž potvrdila teorii o tom, že i ženy mohou
svařovat na vysoké úrovni.
Zpracoval: Bc. Pavel Barták,
ředitel soutěže

Svářeč nemusí být jen čistě mužská záležitost.

Neskutečná podívaná! Hamerská škola
se proměnila v exotické karnevalové Rio

N

a Střední odborné škole v Litvínově – Hamru se konala kadeřnická soutěž Junior 2018.
Letošní 19. ročník se nesl v duchu karnevalu
v Riu. Laická porota označila za vítěze Martinu
Žižkovou ze Severočeské střední školy v Ústí nad

Labem. O prvenství v kadeřnické soutěži bojovali zástupci z celkem jedenácti škol. „Těší nás,
že pozvání na naši soutěž přijímá stále více škol,
a to i ze zahraničí,“ řekl učitel odborného výcviku
Tomáš Maier.

Žáci soutěžili na lounské střední škole
v grafických předmětech
a OA a SOŠ gen. Fr. Fajtla v Lounech se konalo
krajské kolo soutěže MČR žáků
v opisu textu na klávesnici, korektuře textu a wordprocessingu. Soutěže se zúčastnilo 46
soutěžících ze 14 škol celého Ústeckého kraje.
Po zahájení v aule školy, kde
studenty přivítala ředitelka školy Simona Vágnerová, úspěšně
proběhly disciplíny psaní na klávesnici, korektura textu a wordprocessing. Závěrečné zhodnocení celého dne a předání
diplomů, pohárů pro vítěze a zajímavých věcných cen proběhlo
odpoledne. Na prvních místech
se umístili Lukáš Johanovský
(Gymnázium a SOŠ dr. Václava
Šmejkala, Ústí nad Labem, p.
o.), Nikola Paulusová a Tereza
Haňková (obě OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, p. o.).

Z lounské střední školy byla nejlepší na 13. místě Ivana Šašková
z VSP3. Medailisté mají šanci
zúčastnit se celorepublikového
kola na OA v Hradci Králové,
kam je nominuje NUV Praha.
„Setkání žáků z různých škol
při této akci podporuje jejich
soutěživost, píli a trpělivost.
Výsledky je motivují k dalším

aktivitám, umožní vyniknout žákům, kteří rozvoji svého talentu
věnovali mimořádné úsilí, práci
na počítači chápou jako koníčka
a jsou ochotni obětovat mnoho
času cílevědomému tréninku,“
řekla ředitelka školy.
Zpracovala: Mgr. Jaroslava
Kuhnová, OA a SOŠ gen. Fr.
Fajtla Louny, p. o.

Studenti při práci.

Měcholupská základní škola svítí modře

P

átý dubnový den se konala na ZŠ v Měcholupech akce v rámci Světového dne porozumění
autismu. Autismus patří mezi poruchy autistického spektra, které se vyznačují narušenou oblastí
komunikace a sociální interakce. A do základní
školy chodí několik žáků s příznaky právě této
poruchy. Modrá barva je symbolem autismu, pro-

tože symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat. Proto si na škole udělali modrý den. Novinkou letošní kampaně je nosné motto „Navzdory
osudu.“ Jedná se tak o další krok k vzájemnému
porozumění a pochopení světa lidí bez autismu se
světem lidí s autismem, který je vykročením k vzájemnému respektu.

Střední zdravotnické školy soutěžily v první pomoci

S

První tři v pořadí soutěže.

Naši žáci dokázali firmy překvapit, řekl o stážích
v Lotyšsku ředitel ústecké průmyslovky

I

ne 27. března se konal na
Střední škole technické
v Mostě-Velebudicích 6. ročník
soutěže O zlatou kuklu společnosti SIAD, jejímž pořadatelem
byla právě mostecká škola. Na
slavnostním zahájení byl přítomen 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Martin Klika.
Soutěže se zúčastnilo 21 škol,
které reprezentovalo pět desítek žáků (mezi nimi i kvarteto
dívek). Soutěžilo se ve třech kategoriích - svařování metodou
č. 111, tj. svařování obalovanou
elektrodou. Další kategorií bylo
svařování metodou č. 135, tj.
svařování v ochranné atmosféře
a poslední kategorií bylo svařování metodou č. 311, tj. svařování plamenem.
Na prvním místě mezi školami se umístila pražská Střední
odborná škola Jarov. Na druhém
místě pak SOU Nové Strašecí

N

V Chomutově soutěžili nejlepší programátoři CNC obráběcích strojů

S

D

gramování a zákaznických systémech u tamních firem. A víte,
co mne nejvíce těší? Že Lotyši
upřímně obdivují úroveň našich
žáků vybraných na stáže a žasnou, kolik toho kluci už umí. To je
totiž výborné hlavně v tom ohledu, že v Rize dostávají za úkol
pokročilejší věci a daleko více se
toho v praxi naučí,“ řekl Jaroslav
Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Ústí nad Labem, Resslova 5. Benefitem pro studenty

je i to, že se procvičí v angličtině
přímo v pracovním prostředí.
Taková zkušenost je při hledání
zaměstnání k nezaplacení.
Stáže jsou přitom žákům
poskytovány zdarma. O financování cesty a pobytu se stará
program Erasmus+, který je
zřízen Evropskou komisí. Ústecká střední škola v uplynulých
měsících do Lotyšska vyslala už
16 žáků. „Dalších šestnáct jich
ještě pojede,“ dodal Mareš.

třední zdravotnická škola
Děčín pořádala 4. ročník regionální soutěže zdravotnických
škol v první pomoci s mezinárodní účastí v děčínském obchodním
centru Pivovar. Akce se uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast školství Petra Šmída
a ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s.
„Jednou z priorit kraje je rozhodně podpora zdravotnického
školství, protože v našem regionu bohužel stále chybí dostatečný počet jak lékařů, tak sester
a dalšího nelékařského personálu,“ řekl náměstek hejtmana
Petr Šmíd při zahájení.
Na mladé zdravotníky čekala
na několika stanovištích simulovaná poranění například po

pádu z eskalátoru, bodné rány
nebo také museli ošetřit popálenou baristku či zvládnout kardiopulmonální resuscitaci. Na

prvním místě se umístila Střední
zdravotnická škola Děčín, druhé
místo obsadila SZŠ Dolný Kubín a třetí byla SZŠ Chomutov.

Na několika stanovištích museli žáci ošetřit simulovaná poranění
v časovém limitu.
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Autobusové nádraží v Litoměřicích je
Stavbou Ústeckého kraje za loňský rok

K

rálovské město Litoměřice
přihlásilo do ankety o Stavbu Ústeckého kraje 2017 své
nové autobusové nádraží. A udělalo dobře. V úterý 20. března se
na Krajském úřadě Ústeckého
kraje vyhlašovaly výsledky této
prestižní ankety a první cenu
obdržely právě Litoměřice za I.
etapu modernizace a dostavby
autobusového nádraží.
Cenu si z rukou Miloslava
Pavlíka, předsedy hodnotící komise, převzal místostarosta Litoměřic Václav Červín a Venuše
Brunclíková, vedoucí odboru
územního rozvoje. Na druhém

místě se umístila revitalizace
sportovní haly v Litvínově a třetí
pak skončil obchvat a přemostění Chomutovky silnice I/27 Velemyšleves.
Sedmý ročník ankety se konal
pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Letos byl na slavnostním vyhlášení přítomen Ladislav Drlý,
krajský radní pro investice a majetek. „Ústecký kraj připravuje
nové terminály v Litvínově, Klášterci nad Ohří a Rumburku, takže pro příští rok určitě i my dáme
do ankety o Stavbu Ústeckého
kraje jednu z nich,“ odtajnil plá-

ny na letošní rok Ladislav Drlý.
Vítěz si odnesl finanční odměnu
v hodnotě 30 tisíc, druhý 20 tisíc
a třetí 10 tisíc. Mezi prvními pěti
nominovanými stavbami se ještě
umístila administrativní budova
společnosti Adler na Ústecku
a také revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP
v Terezíně – parkoviště u Retreachementu 5.
Místostarosta Litoměřic Václav Červín společně s Venuší Brunclíkovou, vedoucí územního rozvoje,
bral šek na 30 tisíc korun za první
místo v anketě Stavba Ústeckého
kraje za rok 2017.

Ministryně Němcová: Musíme určit maximální výši dávek na bydlení, nemohou jít do luxusních bytů

Ú

pravu vyplácení i snížení
sociálních dávek na bydlení, zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance sociálních
odborů či spolupráci s městy
při změnách zákonů, tato témata slíbila řešit ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava
Němcová při návštěvě Ústí nad
Labem. Po jednání s náměstkem hejtmana pro sociální věci,
bezpečnost a vyloučené lokality

Martinem Klikou, náměstkem
primátorky města Ústí nad Labem Jiřím Madarem, zástupci
sociálních odborů a úřadu práce, navštívila ministryně několik
ulic v ústecké části Předlice, která patří mezi vyloučené lokality
v krajském městě.
„Řešili jsme s paní ministryní hned několik nejpalčivějších
témat. Setkáváme se pravidelně. Domluvili jsme se také na

ještě jedné návštěvě, která by se
uskutečnila v noci, kdy se pojedeme podívat právě do dalších
vyloučených lokalit. Aktuálně
například řešíme s městem Ústí
nad Labem a ministerstvem pro
místní rozvoj dotační titul na
demolice vybydlených budov ve
vyloučených lokalitách. Právě
tento dotační titul jsme kdysi jako kraj iniciovali, protože
by částečně mohl vyřešit jeden

z problémů v těchto místech,“
uvedl po jednání náměstek hejtmana Martin Klika. Ministryně
přislíbila, že se v dohledné době
vrátí s několika dalšími ministry,
aby mohli společně řešit další
důležitá témata.

Jaroslava Němcová v Předlicích
s 1. náměstkem hejtmana Martinem
Klikou.

Chemické fórum Ústeckého kraje potvrdilo význam Odstartoval vzdělávací projekt „Hasiči pro školy“
škole Elišky Krásnohorské v Ústí
a potenciál chemického průmyslu v regionu
Labem odstartoval průlomový projekt
NanadZákladní
stecký kraj ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou
komorou uspořádal Chemické
fórum Ústeckého kraje, jehož
záměrem bylo při setkání odborníků propagovat chemický průmysl a hledat cesty k zabezpečení
lidských zdrojů pro perspektivní
chemické odvětví v Ústeckém
kraji. Při zahájení pozdravil stovku účastníků 1. náměstek hejtmana Martin Klika.
„Chemie je průmyslovým odvětvím, které je v Ústeckém kraji
takříkajíc doma. Vedle těžby uhlí
a energetiky je tradiční a důležitou součástí průmyslového profilu našeho kraje. Pro budoucnost
tohoto odvětví je důležitá příprava mladých odborníků. V rámci
podpory přírodovědného a technického vzdělávání se na přípravě mladých chemiků podílí i Ústecký kraj,“ řekl při zahájení fóra
Martin Klika.
Ve svém vystoupení připomněl
některé aktivity Ústeckého kraje
v oblasti chemie. Pracovní skupina pro chemii iniciovala uzavření

1. náměstek hejtmana Martin
Klika při proslovu.

Regionální sektorové dohody pro
chemii a v rámci její implementace
vznikají návrhy řešení vybraných
problematik v chemickém průmyslu jako např. řešení nedostatku
odborných pracovníků v oblasti
chemie. Ústecký kraj je jako jediný
region z České republiky členem
Evropské sítě chemických regionů (ECRN) od roku 2006. Kraj
pomáhá vytvářet lepší prostředí
pro chemické firmy v kraji např.

zapojením do projektů Logistika
v chemickém průmyslu (projekty ChemLog; ChemMultimodal). Zdůraznil i spolupráci kraje
s Univerzitou J. E. Purkyně při
přípravě vysokoškolských odborníků. V rámci krajského projektu
Přírodovědné vzdělávání bude do
konce roku 2018 modernizováno
deset laboratoří chemie a pět odborných učeben chemie v 11 gymnáziích v ÚK s celkovými náklady
40 milionů korun.
Chemické fórum Ústeckého
kraje 2018 představovalo po
energetickém fóru, podnikatelském fóru, sociálním fóru, bezpečnostním fóru a dopravním
fóru další konferenci, na které se
významně podílí Ústecký kraj.
První krajské chemické fórum
znamenalo nejen výměnu informací a zkušeností, ale přineslo
i návrhy, jak zvýšit potenciál
chemického průmyslu v kraji,
a návrhy na přípravu nových
mladých odborníků pro odvětví
chemie, které má v kraji předpoklady dalšího rozvoje.

Na oddělení Emergency ústecké Masarykovy
nemocnice umí řešit naléhavé zdravotní komplikace

V

prostorách kampusu Univerzity J. E. Purkyně (UJEP)
uspořádala ve dnech 4. – 5. dubna Emergency Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice, o.
z., v Ústí nad Labem pod záštitou
Oldřicha Bubeníčka, hejtmana
Ústeckého kraje a Jiřího Nováka,
předsedy představenstva Krajské
zdravotní, IX. ročník konference
Emergency 2018.
V jednotlivých blocích přednášeli odborníci z klinik Fakulty zdravotnických studií UJEP
a Krajské zdravotní o praktických případech řešení naléhavých zdravotních komplikací
a mimořádných úrazů a poranění. Odborným garantem konference byla primářka Emergency
Jana Bednářová.
„Věřím, že konference bude mít
takový úspěch jako v minulých letech. Zároveň bych chtěl poděkovat primářce oddělení Emergency v ústecké nemocnici, protože
odvádí pro pacienty společnosti
Krajská zdravotní obrovský kus

práce. Dovolím si říct, že naše
Emergency má výborný zvuk nejen v regionu, ale také za hranicemi kraje,“ řekl na slavnostním zahájení hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Generální ředitel Krajské
zdravotní Petr Fiala poděkoval

Ústeckému kraji nejen za pořádání takovýchto odborných
seminářů, ale hlavně za investiční podporu směrem ke Krajské zdravotní, která společnosti
umožňuje obnovu majetku a vybavení ve všech pěti nemocnicích.

výchovy dětí ve školách zaměřený na záchranu
života, zdraví a majetku. Akce se zúčastnil také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd
a zástupci hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby i policie. Přímo ve
třídách se uskutečnila první živá výuka prostřednictvím projektu Hasiči pro školy. Na několika
stanovištích se žáci přímo seznámili s prací složek
integrovaného záchranného systému. Projekt obsahuje výukový materiál pro podporu vzdělávání
v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik.

Dětem se akce líbila.

© M i r o s l a v V e s e l ý 2018
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TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2018
TEREZÍN COMMEMORATION
CEREMONY 2018
20. KVĚTNA 2018 V 10 HODIN
NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ
SUNDAY 20TH MAY 2018, 10 AM
AT THE NATIONAL CEMETERY IN TEREZÍN
PROGRAM/PROGRAMME
Nástup Čestné stráže a hudby
Line-up of the honour guard and music
Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově
Laying wreaths and bouquets at the National Cemetery
Hymna ČR / Anthem of the Czech Republic
Hlavní projev - Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Main speech – Radek Vondráček, Chairman – Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic
Křesťanská modlitba / Christian prayer
Židovská modlitba / Jewish prayer
Giuseppe Verdi - Nabucco, sbor z 3.dějství opery /Děčínský pěvecký sbor/
Giuseppe Verdi - Nabucco - Chorus, Act III - Děčín Choir
Závěr tryzny / Closing of the ceremony

Město Terezín

T E R E Z Í N S K Á
I N I C I A T I V A

Na konferenci byl kromě hejtmana také zprava Petr Fiala, generální ředitel KZ a předseda představenstva Jiří Novák.

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH
OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Ústecký kraj

duben 2018
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Plavkyně Baumrtová opět Sportovcem roku krátce
N
Ústeckého kraje

P

osledních sedm let nepustila nikoho jiného na pomyslný trůn pro nejlepšího sportovce Ústeckého kraje Simona
Baumrtová, plavecká hvězda
z Chomutova. Tentokrát se však
slavnostního večera v ústeckém
divadle nemohla z důvodu nabitého programu zúčastnit. Přítomným v sále prostřednictvím

a konci března přivítala Základní škola Měcholupy budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří
se přišli naladit na blížící se zápis.
Malí návštěvníci z mateřské školy si
se svými rodiči prohlédli prostory školy a zúčastnili se výuky
v první třídě. Spolupráce prvňáčků a předškoláků všechny
překvapila.

obrazovky poděkovala s tím, že
se již nyní připravuje na olympiádu v Tokiu v roce 2020.
Další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Ústeckého
kraje za rok 2017 zná své další
vítěze a oceněné. Mezi kolektivy
vládli „černí andělé“ - házenkářky mosteckého Baníku. Cenu
trenérovi Simony Baumrtové

G

Výsledky v jednotlivých kategoriích:

Dospělí – jednotlivci:
1. Simona Baumrtová, plavání, Slávie Chomutov
2. Vladimír Slanina, sjezd na divoké vodě, TJ Lokomotiva Žatec
3. Adam Lacko, motorismus, Buggyra Roudnice
4. Fabiana Bytyqi, box, SES Team Czech Rep.
5. Adéla Citová, aerobic, Fitness klub Louny
6. Markéta Jeřábková, házená, DHK Baník Most
7. Jan Landa, HK FCC Město Lovosice
8. Ondřej Bíro, malá kopaná, Gamblers Most
9. Petr Bartůněk, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů,
Ústí nad Labem
10. Lucie Svěcená, plavání, Jazzmani Žatec

Za Simonu Baumrtovou převzal ocenění její trenér Jaroslav Jezbera.
Cenu mu předal hejtman Oldřich Bubeníček.

Jaroslavu Jezberovi předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Cenu pro nejlepšího trenéra roku předal Romanu Eckertovi a Petru Thielovi
(Ústecká akademie plaveckých
sportů) náměstek hejtmana za
oblast školství, mládež a tělo-

výchovu Petr Šmíd. „Jsem rád,
že v regionu máme tak úspěšné
sportovce, kteří kraj reprezentují nejen v tuzemsku, ale také na
velkých zahraničních soutěžích,
odkud pravidelně přivážejí cenné kovy,“ uvedl hejtman Bubeníček.

Gymnazisté z Ústeckého kraje v Evropském parlamentu

V

e dnech 10. až 13. března
vyjeli na pozvání poslance
Evropského parlamentu Petra
Ježka na studijní cestu do Štrasburku studenti ze tří gymnázií
Ústeckého kraje – z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem,
Gymnázia Teplice a Podkrušnohorského gymnázia Most.
Jejím cílem byla podpora zájmu
o evropské dění a poznání Ev-

ropského parlamentu v praxi.
Pro většinu gymnazistů byla velkým zážitkem diskuze poslanců
v průběhu plenárního zasedání
Evropského parlamentu, kterou
měli příležitost sledovat z galerie nad sálem.
Poslanci zrovna projednávali
kauzu Selmayergate a vyjadřoval se k ní i český europoslanec
Jan Zahradil.

Výstava kraslic v Libotenicích
byla předzvěstí Velikonoc

K

aždý druhý rok pořádá Asociace malířek a malířů kraslic ČR v kulturním domě v Libotenicích na Litoměřicku výstavu
překrásně zdobených velikonočních vajíček.
V sobotu 24. března zahájil
desátý ročník výstavy tradičně
dětský pěvecký sbor z Roudnice
nad Labem. Výstavu, která je
ukázkou lidových tradic a výtvarné zručnosti, si nenechal
ujít ani hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, kterého přivítala starostka obce Ladislava
Rejšková.

K vidění byly krásně zdobené
kraslice.

Studenti z ústeckého, teplického a mosteckého gymnázia ve Štrasburku.

Památkou roku 2017 se v Ústeckém kraji stal
cyklus křížové cesty v Jiřetíně pod Jedlovou

K

aple ukřižování se do celostátního finále probojovala přes krajská kola. Porazila
například hrobku Mattauschů
v Benešově nad Ploučnicí, chomutovskou sochu sv. Barbory
či Kapli Nejsvětější Trojice ve
Štětí. Ve finále pak dostala nejvíc hlasů a kategorii „malých“
památek celkově zvítězila. Cenu
si v Praze převzal starosta Jiřetína pod Jedlovou Bohuslav Kaprálik.
Počátky poutního místa jsou
spojeny s legendou o sedmi
bratrech rodu Donátů z Jiřetína a zázračných uzdraveních,

které se odehrály u dřevěného
kříže po přímluvě Ježíše. V letech 1759 – 1764 bylo postaveno zásluhou místního faráře G.
Liessnera 11 dobových zděných
kapliček s reliéfními výjevy,
kaple Povýšení sv. Kříže, kaple
Božího hrobu (14 zastavení)
a Getsemanská zahrada. Křížová cesta byla posvěcena 17. září
1764. Areál Křížového vrchu je
součástí městské památkové
zóny. Jedná se o plnohodnotný
a samostatný celek s významem
z hlediska kunsthistorického,
nadregionálně historického náboženského.

Zámek Nový Hrad zahájil sezonu velikonočním jarmarkem

V

neděli 1. dubna návštěvníci
zámku Nový Hrad v Jimlíně přivítali nejen jaro, ale také si
připomněli velikonoční tradice
a zvyky. Zámek otevřel své brány
a zahájil tak další návštěvnickou
sezonu. A to ve velkém stylu, protože o velikonoční neděli přišlo
téměř čtyři a půl tisíce návštěvníků. Na dobrovolném vstupném

se vybralo 65 tisíc korun. Velikonoční jarmark plný řemeslných
stánků a také dobrot doplnil
bohatý doprovodný program
v podobě historického šermu
v podání skupiny Alotrium, nechyběla show s bičem a loutkové
divadlo Cirkus Žebřík. Návštěvníci si také mohli zkusit pletení
velikonoční pomlázky či zdobení

vajíček. Na děti čekala řada velikonočních soutěží a spousta
dárečků, které rozdávaly zaječice
z krajského úřadu. Velikonoce
na zámku navštívil také hejtman
Oldřich Bubeníček s rodinou,
krajská radní pro kulturu Jitka
Sachetová, předseda výboru pro
kulturu a památkovou péči Jaroslav Dubský i předseda výboru

pro národnostní menšiny Pavel
Vodseďálek. Zájemci se mohli
zúčastnit prohlídek velikonočně vyzdobeným zámkem, které
si nenechalo ujít téměř 300 návštěvníků. Na zámku v současné
době také probíhají restaurátorské práce. Jde o největší restaurátorský počin na zámku za posledních přibližně pět let.

ymnázium Děčín uspořádalo
ve dnech 21. a 22. března výběrové řízení do Gymnázia Friedricha
Schillera v Pirně pro dvojnárodnostní bilingvální vzdělávací cyklus. Komise složená z pracovníků děčínského gymnázia, Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, MŠMT a Krajského úřadu Ústeckého kraje
vybrala z 37 uchazečů 15 žáků.

V

Národním domě v Ústí nad
Labem se za finanční podpory
Ústeckého kraje konal první ročník
knihovnického plesu, který organizoval spolek Čtenáři Ústecka ve
spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou. V rámci benefice se na plese vybralo přes
30 tisíc korun pro rodinu Jiřího Škody, který sám vychovává
dcerku postiženou epilepsií a vývojovou vadou a syna, jemuž
doktoři diagnostikovali ADHD.

P

rojekt Vita-Min – Život s hornictvím vstoupil do druhé poloviny projektového cyklu. Při této
příležitosti se uskutečnil za účasti
všech partnerů a přizvaných odborníků z oblasti báňské problematiky na bývalém černouhelném dole Marienschacht v Bannewitz odborný workshop
s následnou konferencí v Drážďanech. Akce se zúčastnili
zástupci Ústeckého kraje jakožto projektového partnera.

S

jednocení představ o spolupráci
středních zdravotnických škol
a Krajské zdravotní, a. s., vytvoření
plánu spolupráce pro rok 2018 a koordinace aktivit směrem k Ústeckému kraji v oblasti podpory zdravotnických oborů na těchto
školách. To bylo hlavním cílem jednání zástupců vedení KZ
s řediteli středních zdravotnických škol v Ústeckém kraji.

U

příležitosti světového Dne
vody uspořádala OA a SOŠZE v Žatci projektový den pro děti
z mateřských a základních škol,
během kterého se seznámili zábavnou formou s vodou, jejími vlastnostmi, koloběhem, vodní
faunou a flórou. Akci připravili žáci z 2. ročníku oboru Agropodnikání a 3. ročníku oboru Ekologie a ochrana krajiny
pod vedením svých učitelů.

M

ostecká ZŠ prof. Zdeňka Matějčka, fakultní škola UJEP,
uspořádala k 25. výročí svého vzniku za podpory a pod záštitou Krajského úřadu Ústeckého kraje a Statutárního města Mostu a ve spolupráci s českou společností
Dyslexie mezinárodní odbornou konferenci na téma expertní podpory v základní škole.

V

Brně se uskutečnil 8. ročník celostátního finále soutěže „České ručičky - KOVO Junior 2018
– Zámečník.“. Celkovým vítězem
se stal Vojtěch Nebeský ze Střední
školy lodní dopravy a technických
řemesel, Děčín VI, p. o. Žák 2. ročníku oboru Strojní mechanik převezme 20. června od organizátorů soutěže zlatou
plaketu.

V

saském sněmu v Drážďanech
byla zahájena výstava k 70.
výročí přijetí zákona o zachování
práv lužickosrbského obyvatelstva.
Výstavu zahájil saský poslanec Rico
Gebhardt. Mezi stovkou hostů byl
i český velvyslanec v Berlíně Jan Podivínský a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Unikátní festival ukáže filmy v novém rozměru

O

d 17. do 20. května se
v rámci 15. Filmového festivalu Nisa uskuteční ve varnsdorfském centru Panorama přehlídka 70mm filmů pod názvem
„70mm Weekend“. Jedná se
o celoevropsky ojedinělý projekt,
který spočívá v promítání nejen
historicky původních širokoúhlých 70mm filmů. Promítat se
budou perly světové kinematografie, jež diváci na takto velkém
plátnu jen tak neuvidí (Lawrence z Arábie či Vražda v Orient

expresu). Událost má záštitu
prezidenta České republiky
a podporuje ji také Ústecký kraj.
„Přestože jsem krajským radním
pro školství a zastupitel kraje,
jsem zároveň i občanem Varnsdorfu, a vím, kolik práce musí organizátoři vynaložit k tomu, aby
festival mohl být v takové kvalitě
v jaké je. Myslím si, že podpora
ať už kraje, či města je naprosto
zásadní a potřebná“, podotkl
Petr Šmíd. Více informací na
www.70mmweekend.cz.

Ústecký kraj
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Závod míru juniorů přinese napínavou podívanou
a pro veřejnost se otevře Muzeum cyklistiky

A

bsolutní světová špička
mladých závodníků se
představí na 47. ročníku cyklistického Závodu míru juniorů, který se uskuteční od 3. do
6. května. Jedinou novinkou
letošního ročníku, kdy mladí
sportovci musí ujet za čtyři dny
370 kilometrů, bude začátek
poslední etapy. Ten má start
v Benešově nad Ploučnicí, finiš
v Terezíně zůstává.
Novinkou silničního závodu,
jenž je zapsán do programu
Rodinného stříbra Ústeckého kraje, bude také slavnostní
otevření muzea cyklistiky přímo v Terezíně, kde budou vystavena kola či dresy známých
českých závodníků. Slavnostně

bude muzeum otevřeno v pátek
4. května od 19 hodin.
„Muzeum bude obsahovat
kola bývalých úspěšných jezdců. Návštěvníci se mohou těšit
na průřez kol od nejstarších
odrážedel až po moderní kola.
Nebudou chybět ani dresy či
poháry. Máme tam například
podepsaný dres od Petera Sagana z dob, kdy se stal mistrem
světa nebo pohár za vítězství
Jana Smolíka v Závodě míru
z roku 1964,“ prozradil o novinkách ředitel Závodu míru juniorů Svatopluk Henke s tím, že
muzeum návštěvníci najdou ve
stejné budově, kde sídlí i Vysoká
škola aplikované psychologie
kousek od Parkhotelu Terezín.

Na jezdce budou kromě pohodových rovinek čekat také těžká stoupání.

duben 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
kostel Zvěstování Panny Marie
v Duchcově. Na výhru se může
těšit: Ilona Tichá z Litoměřic,
Petr Hospodka z Chlumce
a Vlastimil Šebesta z Děčína.
Výhercům gratulujeme.

Dnešní hádanka nám představí opět pohled z výšky na
krásný objekt z konce 17. století, který leží na levém břehu

řeky Ohře a je chráněn jako
kulturní památka České republiky. Místo je rodištěm významné české osobnosti Jana
Evangelisty Purkyně. Pravidelně se zde konají poutě, kulturní a doprovodné akce pro děti
i dospělé. Víte, jaká památka
ležící v malebné krajině na
úpatí Českého středohoří je na
fotografii?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 16. května 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.

Handicapovaní sportovci si
převzali ocenění za rok 2017

V

V kategorii sportovec roku 2017 zvítězil pětatřicetiletý lukostřelec
David Drahonínský z SC Jedličkova ústavu Praha.

Dubí se konalo vyhlášení
24. ročníku nejlepších sportovců, trenérů a osobností za
rok 2017 České federace Spastic Handicap. Slavnostního odpoledne se zúčastnil náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Petr
Šmíd i starosta města Dubí Petr
Pípal, kteří také spolu s předsedou spolku České federace
Spastic Handicap Ondřejem
Sejpkou, předali ceny vítězům.
Ocenění si vítězové přebrali
v kategoriích nejlepší sportovci

roku 2017, trenér roku, cvičitel roku, nejlepší týmy atletické
ligy a nechybělo ani uvedení do
síně slávy. V kategorii sportovec
roku 2017 zvítězil pětatřicetiletý
lukostřelec David Drahonínský
z SC Jedličkova ústavu Praha,
který vybojoval dvě medaile na
letních paralympijských hrách
v Riu, vítězství si připsal také na
závodech Evropského poháru
v Novém Městě. Trenérem roku
se stal vedoucí lukostřelecké reprezentace Vladimír Brada.

Učitelé slavili svůj den
volejbalovým turnajem
V
sobotu 24. března se
uskutečnil 47. ročník volejbalového turnaje ke Dni
učitelů, který pořádala Střední odborná škola energetická
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola Chomutov.
Turnaj, kterého se letos zúčastnilo 30 družstev, byl rozdě-

len do výkonnostních skupin.
Tradičního sportovního klání se
zúčastnily týmy z Chomutovska,
ale v každém ročníku se představují také družstva mimo školství (například partnerský VSV
Annaberg-Buchholz). Vítězem
„elitní“ první skupiny se stalo
„A“ družstvo pořádající školy,
celkem již podesáté.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Do konce roku 2018 můžete zhlédnout výstavu historických hodin v rumburském
muzeu s názvem Cestou času.
V nové expozici bude k vidění
jen část hodin uložených ve
sbírkách v děčínském, rumburském a varnsdorfském muzeu. K prezentaci sbírkových
předmětů odborní pracovníci
vybrali 86 kusů hodin z období
od počátku 18. do poloviny 20.
století.

OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Vítězné družstvo z pořádající školy.

Svět kostiček LEGO se
v muzeu představí již podruhé.
Tentokrát budou vystaveny hrady a středověk, edice z 90. let
a novinky let 2015 - 2017. Pro
nejmenší děti je opět připraven
dětský koutek. Ještě větší výstava pestrobarevných kostiček ze
stavebnice LEGO bude k vidění
do 8. června.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Stará radnice, ve které dnes
sídlí oblastní muzeum, je významnou renesanční stavbou
severních Čech. Jaké osudy tuto
budovu provázely, jaké architektonické zajímavosti ukrývá a jakých historických událostí byla
svědkem, se návštěvníci dozvědí
právě na výstavě Jak šel čas …
s muzeem, která potrvá do 2.
září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Svět kachlových kamen je
mimořádně rozsáhlá výstava
k tématu kamnových kachlů
a kachlových kamen z prostoru
severozápadních Čech od 14.
do 20. století, s těžištěm v gotice
a renesanci a postupným přesahem od baroka až k manufakturní a tovární výrobě 19. a 20. století. K vidění do konce května.
Výstava 130 let Muzea v Mostě
představí historii muzeí na
Mostecku a nejzajímavější
sbírkové předměty a jejich příběhy. Potrvá až do konce roku.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Smrtí to nekončí,
aneb tisíc let spali ve stínu Radobýlu, představuje výsledky archeologického výzkumu pohřebiště
z 10. – 11. století v Mlékojedech
u Litoměřic. Návštěvníci uvidí nejen předměty, jež zemřelé
provázely životem, ale seznámí
se také s antropologickým zkoumáním a dozví se o nemocech či
úrazech, o nichž mohou kosti vyprávět. K vidění do 2. června.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Putovní výstava Pahorkatina
Džbán, která vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem K.
A. Polánka v Žatci, je zaměřena
na lesnictví, ochranu přírody,
architekturu, řemesla a život lidí
v oblasti pahorkatiny Džbán,
jejíž převážná část byla v roce
1994 vyhlášena přírodním parkem. K vidění do 17. června.

křížovka o ceny

O

tázka Na jaké památce pracují mladí truhláři z Hamrů? byla
tajenkou naší březnové křížovky. Odpověď na ni byla: chata Libušín v Pustevnách.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Miluše Dibelková z Velkého Šenova, Miroslav Rys ze Slavětína, Erika Plutinská z Mostu, Marcela Kytková
z Klášterce nad Ohří a Jindřiška Hájková z Vejprt. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše dubnová 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. května 2018, 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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