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Pocta práci zemědělců

Žatec Cup 2018

Závod míru juniorů
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V HLAVNÍ ROLI
BYLY KOKTEJLY,
PIVO A KÁVA

SILNIČNÍ ZÁVOD
SUVERÉNNĚ OVLÁDL
BELGIČAN EVENEPOEL

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři,
Dne 14. května vyjeli členové vlády v čele
s premiérem Andrejem Babišem do Ústeckého kraje. Během setkání se členy Rady
Ústeckého kraje a diskuzích jsme informovali především o problémech, které by
vláda měla pomoci v kraji řešit. Jedním z takových témat byla problematika sociálního
bydlení a sociálně vyloučené lokality. V kraji je řada sociálně vyloučených lokalit, kde
dochází i k tak zvanému obchodu s chudobou. Členové vlády se mohli na vlastní oči přesvědčit a na místě se
seznámit s problémy v sociální oblasti. Dohodli jsme se, že vláda
připraví potřebné legislativní úpravy, které by pomohly s řešením
sociálních dávek a sociálního bydlení. Návrhy úprav zákonů pro
sociálně vyloučené lokality chce vláda předložit do sněmovny co
nejdříve.
Hovořili jsme také se členy vlády o možném obnovení provozu na železniční trati z Teplic do Lovosic, kterou v roce 2013 poškodil u Dobkoviček sesuv půdy. Podle Ministerstva dopravy by
obnova byla příliš nákladná, avšak vláda přislíbila, že zkusí celou
věc znovu přezkoumat. Kraj na obnově trati trvá.
Dalšími tématy rozhovorů radních se členy vlády bylo navýšení počtu policistů v kraji, plány na splavnění Labe, financování
oprav silnic II. a III. tříd či rozvoj venkova. Ministři se také zajímali o vysoké školství a zdravotnictví. Vedení kraje rovněž upozornilo na provoz letecké záchranné služby, který byl v loňském
roce částečně ochromen vlivem protahujícího se tendru. Stát by
měl do budoucna výběr provozovatele včas a lépe připravit a garantovat tak dlouhodobě budoucí kontrakt.
Myslím si, že výjezd vlády do kraje byl užitečný jak pro samotné
členy vlády, tak i pro vedení kraje. Věřím, že přísliby vlády pomoci našemu kraji, ať už se jedná o sociální oblast, dopravní infrastrukturu či zdravotnictví, nezapadnou.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček
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Vláda přislíbila pomoc
v dopravě a sociální sféře

P

ředseda vlády Andrej Babiš navštívil spolu s dalšími
členy kabinetu Ústecký kraj.
Předsedu vlády doprovázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Během své cesty se
zaměřili především na téma sociálního bydlení a problémy se
sociálně vyloučenými lokalitami. Zajímali se ale také o železniční dopravu, vysoké školství
a zdravotnictví.
Návštěvu kraje začala vláda
na železniční stanici v Teplicích.
Jde o rozlehlou památkově chráněnou budovu, která potřebuje
zásadní rekonstrukci. Členové
vlády také se zástupci kraje mluvili o možném obnovení provozu
na trati z Teplic do Lovosic, kterou v roce 2013 poškodil sesuv
půdy. Podle Ministerstva dopravy by náklady dosáhly minimálně 800 milionů korun. Závady
jsou ale i v dalších úsecích, takže celková revitalizace by vyšla
zhruba na 2,6 miliardy korun.
Podle ministerstva se vzhledem
k nízké využívanosti tratě obnova nevyplatí, s hejtmanem se ale

Terezínská tryzna, zástupy veteránů i pamětních věnců

Tisíce lidí spolu s významnými hosty přišly jako již každoročně uctít památku obětí druhé světové války na
Národní hřbitov v Terezíně. Konala se zde Terezínská tryzna, kterou i letos pořádal Památník Terezín ve spolupráci
s Ústeckým krajem, Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Městem Terezín, Federací Židovských
obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Za Ústecký kraj položil věnec hejtman Oldřich Bubeníček, náměstci hejtmana
Jaroslav Foldyna a Petr Šmíd spolu s krajskou radní Jitkou Sachetovou. Terezínská tryzna je i v letošním roce zařazena na seznam Rodinného stříbra Ústeckého kraje a právě certifikát tohoto významného programu převzal z rukou
hejtmana ředitel památníku Jan Roubínek.

Ústecký kraj k úmrtí předsedy
Židovské obce Teplice Oldřicha Látala

Ústecký kraj a hejtman Oldřich Bubeníček se připojují k vyjádření soustrasti s úmrtím předsedy
Židovské obce Teplice pana Oldřicha Látala. Dlouholetý člen Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje zemřel dne 30. dubna 2018 ve věku 57 let.
„Pana Látala jsem si hluboce vážil a měli jsme velmi přátelský vztah. Je za ním obrovský kus práce. Jeho aktivní přístup k práci v rámci židovské komunity bude nenahraditelný. Chtěl bych touto
cestou vyjádřit upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Rektor UJEP Martin Balej ukazuje premiérovi, jak vznikal Kampus.

vláda dohodla, že zkusí celou věc
znovu přezkoumat.
Následně se premiér Babiš
a další členové vlády setkali s radními Ústeckého kraje. Jednali

s nimi především o sociálním bydlení a jeho financování. Kraj se potýká s řadou sociálně vyloučených
lokalit, kde dochází i k takzvanému obchodu s chudobou. Dalšími

tématy bylo navýšení počtu policistů v kraji, plány na splavnění
Labe, financování oprav silnic II.
a III. tříd či rozvoj venkova.
Pokračování na straně 6

Favorité potvrdili svoje postavení
v soutěži Skleněná popelnice
S
lavnostní vyhlášení cen
Skleněná popelnice za rok
2017 se uskutečnilo na opět
na zámečku Větruše. Tradiční
bylo nejen prostředí, ale i nejlepší města a obce. Z jednadvaceti nejlepších zopakovalo
umístění hned třináct, a to
včetně vítězů ve třech ze čtyř
vypsaných kategorií.
V třídění odpadů se šampionkou mezi obcemi do 500 obyvatel stala opět Doubice a v kategorii nad 500 obyvatel obec
Blatno. Mezi městy do 3 500
obyvatel pak byla nejlepší Loučná pod Klínovcem a v městech
nad 3 500 obyvatel Libochovice, které jediné nebyly v předchozím ročníku na stupních
vítězů. Soutěž obcí v třídění
odpadů každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci
s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Město Loučná pod Klínovcem po vítězství v předchozích
třech ročnících pokračuje ve vítězné sérii. Podle radnice je to
důkazem toho, že třídění odpadů ve městě funguje a občané
to již berou jako samozřejmost.
Za Loučnou pod Klínovcem se

v kategorii měst do 3 500 obyvatel na druhém místě umístilo město Hoštka, na bronzové
příčce pak skončily Brozany
nad Ohří.
Ocenění každoročně přebírá
také „Skokan roku“, tedy město či obec, která se v meziroč-

ním srovnání výsledků třídění
odpadů posunula o nejvíce příček směrem nahoru. Tento titul
v rámci soutěže Skleněná popelnice 2017 získala obec Pesvice, která se tímto posunem
dostala i na třetí místo v kategorii obcí do 500 obyvatel.

Jedna z oceněných si přebírá cenu v soutěži Skleněná popelnice.

Ústecký kraj
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Norská velvyslankyně strávila
jeden den v Ústeckém kraji

V

elvyslankyně
Norského
království v Praze Siri Ellen
Sletner navštívila krajské město
Ústí nad Labem, kde se nejdříve na magistrátu města setkala
s ústeckou primátorkou, poté
navštívila hejtmanství a den zakončila návštěvou Masarykovy
nemocnice.
Při setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem vyzdvihla krásy regionu. „Nedávno jsem vylezla

s manželem na horu Říp, odkud
byl úchvatný výhled na okolí,“
uvedla velvyslankyně s tím, že si
dala za cíl navštívit v rámci své
funkce všechny kraje v České
republice. V tom Ústeckém se
dále zajímala o nezaměstnanost
či průmyslové zóny. Jedinou
norskou firmou na území kraje
je společnost Jotun v Trmicích
na Ústecku, která vyrábí nátěrové barvy, laky a jiné nátěrové
materiály.

Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal na svém úřadě norskou velvyslankyni.

NAVŠTÍVILI NÁS

Bulharský velvyslanec navštívil
univerzitu, pak i hejtmana

L

atchezar Petkov, velvyslanec
Bulharské republiky v České republice, navštívil v rámci
ukončení bulharských dnů na
UJEP krajské město. Po setkání s prorektorem ústecké univerzity pro zahraniční vztahy
Zdeňkem Radvanovským, kdy
navštívil také Vědeckou knihovnu UJEP, odjel velvyslanec za
hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.
Jedním z témat zdvořilostního
setkání na hejtmanství byla mož-

ná účast bulharského velvyslance
na Barevném regionu, kterého se
pravidelně zúčastňuje. Tento rok
se akce na ústeckém Lidickém
náměstí uskuteční v pátek 25.
května od 14 do 18 hodin.
„Budu se snažit, abych festival navštívil. Vždyť zde každoročně vystupují děti z bulharské
školy,“ uvedl Latchezar Petkov,
pro kterého to byla již pátá návštěva kraje. Doprovázela ho
Galia Dimitrova, vedoucí konzulárního oddělení.

Popáté byl bulharský velvyslanec v Ústeckém kraji.

Můj názor: VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ BYLO PRO OBĚ STRANY PROSPĚŠNÉ
Myslíte si, že výjezdy vlády ČR do jednotlivých krajů jsou prospěšné jak pro členy vlády, tak pro kraje? S čím, nebo
v jaké oblasti, by podle Vás mohla vláda nejvíce pomoci Ústeckému kraji? Domníváte se, že přísliby řešení problémů
v sociální oblasti, v dopravní infrastruktuře a dalších projednávaných oblastech nezapadnou?

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Už jsem zažil během své
dlouholeté praxe ve veřejné
správě řady různých ministrů, předsedů vlády, poslanců,
náměstků apod. Pravdou je,
že ministři přichází a odchází,
ale zoufalé obyvatelstvo ve vyloučených lokalitách zůstává.
Pokud má být účelem návštěvy
vlády opravdové řešení našich
problémů, uvítal bych poněkud
skromnější provedení v podobě
individuální návštěvy konkrétního ministra u konkrétního
problému v našem kraji a nejen
v krajském městě. Je pak čas si
vše v klidu rozebrat a seznámit
kompetentní ministry s úskalím
našeho běžného života na severu, setkat se s lidmi a vyslechnout si jejich problémy a názory. Výlety do regionů se konaly
i za minulých vlád, vzpomeňme
například vzrušené debaty vládních činitelů s občany ve Šluknovském výběžku při návštěvě
podobných lokalit, které poprvé
v životě viděla i vláda v demisi
při svém výjezdu v Ústí Předlicích. Padala spousta slibů jak
na peníze, tak na změny zákonů. Nakonec zůstalo u tradičního: „Slibem neurazíš“. Vrátím se zpět k nedávné návštěvě
našeho kraje. Měli jsme dvakrát
slíbenou návštěvu ministryně
práce a ministra spravedlnosti
ve vyloučené lokalitě Prunéřov
v Kadani. Nedočkali jsme se.
Ostatně oba ministři pravděpodobně nebudou v dohledné
době ve svých funkcích pokračovat a zřejmě vše začne nanovo. Takže jaký byl vlastně smysl
tohoto zájezdu do Ústeckého
kraje, když se velká část ministrů za krátký čas vymění? Nestane se pak z hesla „makáme“
tradiční české „skutek utek“?

kraje navštíví i jednotliví ministři, ale mnoho problémů jde
napříč jednotlivými ministerstvy a výjezd celé vlády tak dává
možnost zabývat se problematikou uceleně, ať už jde o oblast
školství, sociální, zdravotnictví
apod. Součástí delegace byl také
vládní zmocněnec pro sport pan
Milan Hnilička, se kterým jsme
se na mnohém shodli. S panem
ministrem Plagou jsem probral
problematiku financování regionálního školství a upozornil ho
na skutečnost, že Ústeckému
kraji chybí, oproti minulému
roku, přibližně 100 mil. na nenárokové složky platu tak, aby
odměny, případně osobní ohodnocení našich učitelů, mohlo být
alespoň ve stejné výši jako v minulém roce. Také jsem ho upozornil na situaci ve speciálních
školách, kde díky inkluzi, se kterou dlouhodobě nesouhlasím,
chybí 40 mil. V této souvislosti
jsem zmínil i problematiku podpůrných opatření, která nejsou
speciálním školám proplácena,
jako školám běžným. Tento stav
považuji za krajně diskriminační
a poškozující speciální školství
v kraji. Obecně jsem pana ministra seznámil se situací ohledně
vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami v Ústeckém kraji a nutností větší podpory speciálního školství. Vždyť
v Ústeckém kraji máme největší
podíl dětí s lehkým mentálním
postižením a nejsem si jist, že
jejich vzdělávání v běžných základních školách je v jejich zájmu, spíše naopak. Na to, jak
krátkou dobu jsem měl možnost
s panem ministrem v našem kraji
hovořit, jsme probrali mnoho témat včetně přijímacích zkoušek
do maturitních oborů, přestupů
žáků na středních školách apod.
Mimo školskou problematiku
jsem poukázal na potřebu vyšší podpory sportu v regionech,
konkrétně jsem pana Hniličku
požádal o podporu výstavby multifunkční sportovní haly, která by
měla sloužit zejména našim atletům a gymnastům, neboť takové
sportoviště v našem kraji chybí.
Věřím, že po krátké návštěvě pan
ministr a vládní zmocněnec pro
sport náš kraj i s jeho problémy
lépe pochopili a podpoří taková
opatření, která budou ku prospěchu a rozvoji nejen vzdělávání,
ale i sportu.

Petr Šmíd (SPD a SPO),
krajský zastupitel
Osobně výjezd vlády ČR do
krajů vítám. Je potřeba, aby
jednotliví ministři viděli problémy regionů z blízka a měli
také možnost hovořit nejen se
zástupci krajských politických
reprezentací, ale také s běžnými
občany. Mohou tak lépe pochopit regiony i jejich problémy, což
by se mělo odrazit na důležitých
rozhodnutích, která jsou na
vládní úrovni přijímána. Občas

Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
Výjezdy vlády jsou pro její členy prospěšné především z toho
důvodu, že poznají nejdůležitější problematiku daného kraje.
Jsou tak schopni rozlišit, které
požadavky kraje jsou opravdu
stěžejní a na které je potřeba
opravdu se zaměřit. Pro kraje
jsou tyto výjezdy z mého pohledy důležité už jen proto, že
doposud žádné podobné výjezdy organizovány nebyly. Kraje

Červnové farmářské trhy

R

ok 2018 pomalu spěje do
své poloviny. Na náměstích
měst Ústeckého kraje jsou již
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 červen jsou podrobně
vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Bílina: Žižkovo náměstí, pátek 22. června od 8 do 15 hodin.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 6., 13., 20. a 27. června
od 8 do 15 hodin, sobota 23.
června od 8 do 12 hodin - Jahodové slavnosti. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 2. a 30.
června od 8 do 12 hodin. Sobo-

ta 16. června od 8 do 12 hodin
- Jahodové slavnosti. Kadaň:
Mírové náměstí, sobota 23.
června od 8 do 13 hodin, středa 13. června od 9 do 16 hodin.
Louny: Mírové náměstí, soboty 9. a 23. června od 8 do 12
hodin. Most: 1. náměstí, Jarní
farmářské slavnosti, sobota 9.
června od 8 do 12
hodin. Roudnice
nad Labem: Husovo náměstí, soboty 2., 16. a 30.
června od 8 do
12 hodin. Špičák
u Kadaně: sobota
9. června, venkovský farmářský
trh. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 5., 12., 19 a 26.
června od 9 do 16 hodin, čtvrtky 7., 14., 21. a 28. června od 9
do 16 hodin. Vrskmaň-Zaječice: sobota 23. června – Venkovský farmářský trh. Žatec: nám.
Svobody, pátek 8. června od 8
do 15 hodin.

květen 2018

mají možnost v rámci sestavení
programu daného výjezdu sami
si určit a vládě doporučit místa,
která opravdu stojí za návštěvu
a za další pomoc či participaci státu. Oblastí, ve kterých by
vláda mohla pomoci je samozřejmě velké množství, jako
jednu z oblastí zmíním především oblast sociálních dávek
a příspěvků na bydlení. Toto je
problematika celého Ústeckého
kraje a samozřejmě rezonuje
napříč regiony v celé ČR. S touto problematikou může pomoci
nejenom vláda, ale i parlament
a to například změnou zákona
o bydlení, kde by bylo potřeba
zastropovat výši nájemného.
Dalším důležitým tématem je
také investice do modernizace
kolejí a to především z toho důvodu, že kraj těží ze své polohy
s dobrým dopravním propojením na Evropskou unii. Přes
Ústecký kraj vede důležitý mezinárodní železniční koridor.
Vláda navštěvuje všechny
kraje především z toho důvodu, aby poznala problematiku
a mohla finance a prostředky
investovat na konkrétně vybrané oblasti daných krajů,
nepředpokládám, že projednávaná řešení problémů v jakékoliv oblasti budou mít možnost
zapadnout. Tomu nasvědčuje
i fakt, že jednotlivé výjezdy vlády do krajů jsou mediálně velmi
propírané a tedy nebude nikdy
prostor pro to, nechat daná řešení problémů zapadnout.

Stanislav Rybák (KSČM),
krajský zastupitel
To, zda jsou výjezdy vlády prospěšné pro vládu, musí posoudit
sama vláda. Osobně si myslím,
že ano. Není od věci, když si
ministři vyslechnou i problémy
jiných resortů, které kraje trápí.
A navíc mohou posoudit, že skutečně jsou v některých oblastech
mezi jednotlivými kraji značné
rozdíly. Pro kraj vidím prospěšnost především v tom, že právě
problémy může prezentovat a to
i na konkrétních příkladech ve
všech oblastech. Navíc v rozsahu, na který jindy při jednáních
s jednotlivými ministry není tolik času. Ze společného jednání
vlády s radou kraje vzešla celá
řada námětů, které kraj bez podpory vlády těžko může řešit sám.
A to bez ohledu na to, zda jsou
v přímé kompetenci kraje nebo
ne. Jedním z největších problémů jsou bezesporu vyloučené
lokality. Ale i problémy v dopravě, zdravotnictví, školství,
kultuře a dalších, kde padla řada
příslibů k jejich řešení. Pochopitelně, že i následné samostatné
programy jednotlivých ministrů
potvrdily naléhavost a nutnost
jejich řešení. Například v oblasti
zdravotnictví jde o podporu investičních záměrů poskytovatelů zdravotní péče. Na ty nezbývají prostředky ze zdravotního

pojištění. A nejde jen o Krajskou
zdravotní a. s., ale také o menší nemocnice, pro které je to
většinou neřešitelný problém.
Přitom dotvářejí nezbytnou síť
dostupnosti zdravotní péče. Přísliby ale padly i v konkrétních
případech, jako je podpora přiznání statutu Centra komplexní
kardiovaskulární péče, které našemu kraji citelně chybí. Nezbývá než věřit, že přísliby budou
splněny a dojde tak k potřebnému zlepšení podmínek života
v našem kraji.

Martin Klika (ČSSD), krajský zastupitel
Výjezdní zasedání vlády v jednotlivých krajích jsou rozhodně
prospěšná pro obě strany. My
v krajích tak dostáváme možnost připomenout představitelům vlády, s jakými těžkostmi
se u nás musíme potýkat, a členové vlády se mohou seznámit
s realitou, ve které my žijeme.
Příkladem jsou sociálně vyloučené lokality, které měli možnost vidět u nás v Ústeckém
kraji, se všemi jejich problémy,
jenž nelze vyřešit od stolu ministerstva bez znalosti reálných
případů přímo z terénu. Ústecký kraj je v oblasti sociálních
problémů specifický a na hony
vzdálený od toho, co řeší většina ostatních krajů, vyjma stejně
strukturálně postiženého Karlovarského a Moravskoslezského kraje. S čím se členové
vlády v oblasti sociálních věcí
mohli setkat u nás, jinde uvidí
jen velmi těžko. Obchod s chudobou mohli vidět na vlastní oči
tam, kde se ze sociálních dávek
za jednopokojové byty platí nehorázné částky majitelům realit
a za podpory štědrého sociálního systému žijí celé rodiny, ve
kterých rodiče nikdy nepracovali a jejich děti nikdy pracovat
neplánují. Právě v sociální oblasti může přitom vláda a ministerstvo práce a sociálních
věcí Ústeckému kraji nejvíce
pomoci a věřím, že přísliby, které při výjezdním zasedání vlády
směrem k Ústeckému kraji zazněly, rozhodně nezapadnou.
S ministryní práce a sociálních
věcí Jaroslavou Němcovou komunikujeme a hledáme řešení
hlavně v otázkách zneužívání
dávek hmotné nouze a v oblasti
sociálně právní ochrany dětí.
V Ústeckém kraji nebyla při výjezdním zasedání vlády poprvé
a její přímý kontakt s realitou
u nás v kraji rozhodně řešení sociální problematiky napomáhá.
Pokud se jedná o problematiku
dopravní infrastruktury, věřím,
že projížďky členů vlády při cestě po Ústeckém kraji po našich
komunikacích přispějí k větší
ochotě dodržet příslib ministra
dopravy, že opravy komunikací II. a III. třídy v krajích vláda
podpoří částkou 4,4 miliardy
korun.

Ústecký kraj
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Roudnice nad Labem má nové dopravně - informační centrum

V

Roudnici nad Labem bylo
slavnostně otevřeno nové
„Informační a dopravní centrum Podřipska“. Od 14. května
plní také funkci autobusového
nádraží a informačního místa
Dopravy Ústeckého kraje.

Strategicky výhodná poloha
ve spodní části roudnického
Karlova náměstí u křížení cyklotras i pěších turistických tras,
mezi vlakovým a autobusovým
nádražím, nabízí možnost širokého spektra služeb nejen pro

exteriér dopravně - informačního centra.

turisty a cestující veřejnost.
Velmi příjemnou novinku
představuje prostor v přední
části infocentra, který je určen
především pro účely autobusového nádraží a čekárny. Zastávky autobusové dopravy jsou
přímo na náměstí nad infocentrem, naopak pár metrů pod ním
je železniční stanice. „Nejen
návštěvníci našeho regionu, ale
i zdejší obyvatelé, kteří využívají
služeb veřejné dopravy, dostávají možnost důstojného a pohodlného posezení v klidném prostředí. Dobrý výhled na náměstí
umožňuje i snadnou kontrolu
příjezdu autobusu na nedalekou
zastávku. Cykloturisté si zde
mohou odpočinout, získat potřebné informace i uschovat svá
zavazadla, kola nebo využít dobíjecí stanici pro elektrokola,“
uvedl Vladimír Urban, starosta
města Roudnice nad Labem.

Cyklisté se dočkají Brtnického cyklovlaku

K

do z cyklistů nestihl vyrazit
na výlet železniční turistickou linkou T2 - Brtnickým cyklovlakem hned při zahájení provozu turistických linek Dopravy
Ústeckého kraje o letošním velikonočním víkendu, měl až do

této doby smůlu. Část trati mezi
Děčínem a Mikulášovicemi byla
totiž už od 3. dubna uzavřena
kvůli opravě mostní konstrukce
v Brtníkách. Místo vlaku se speciálním vozem na kola jezdila
po dobu výluky v úseku Krásná

Brtnický cyklovlak na trase T2.

Lípa - Mikulášovice náhradní
autobusová doprava. Vše se ale
změní v sobotu 9. června, kdy
cyklovlak opět začne naplno
fungovat.
Podle jízdního řádu, který naleznete hned v několika druzích
informačních letáčků v turistických centrech, pojede ale jen
v sobotu 9. V neděli 10. června
totiž proběhne změna jízdního
řádu linky T2 z důvodu posílení
provozu vlaků na trati Mikulášovice dolní nádraží - Krásná Lípa.
Ústecký kraj u České dráhy
objednal od tohoto data úplně
nový dopravní koncept. Jízdní
řád cyklovlaku T2 z Děčína do
Mikulášovic sice zůstane shodný
(v 9:37 z Děčína, 10:46 z Krásné
Lípy a v 11:22 v Mikulášovicích), podstatně se ale změní
zpáteční trasa. Vlak T2 nebude vyjíždět z Mikulášovic, ale
nově z Rumburka a to v 16:57
a v Krásné Lípě bude později v 17:05. Do Děčína na hlavní
nádraží pak už přijede opět v původním čase, tedy v 18:18.

Infocentrum je komponováno jako jeden velkorysý prostor.
Jeho návštěvník může na libovolnou dobu spočinout na pohodlném gauči či si sednout na lavici
ve tvaru hory Říp. Investice na
infocentrum činila více než 3 miliony korun, z nichž 1,5 milionu
korun uhradilo město ze svého
rozpočtu. Centrum slouží také
jako pokladna a výchozí místo
pro návštěvu roudnických památek. Kromě tištěných materiálů je
klientům k dispozici přístup k turistickým a dopravním internetovým portálům prostřednictvím
tabletů a velkoplošné dotykové
obrazovky. Vstříc návštěvníkům
vychází i otevírací doba a fakt, že
v turistické sezoně bude provoz
infocentra zajištěn od pondělí
do neděle. Infocentrum se stane
též nástupní zastávkou již téměř
10 let fungujícího oblíbeného sezónního cyklobusu.

Interiér dopravně - informačního centra.

Kontakty:
Informační a dopravní centrum Podřipska, infocentrum@
vyletnarip.cz, 412 871 501-2, Arnoštova 88, 413 01 Roudnice
nad Labem, www.vyletnarip.cz

Změny na železniční lince U27
ve Šluknovském výběžku

P

rovozní období linky U27, jejíž potenciál je
zejména v turistické dopravě, bude nově od
10. června upraveno do podoby zavedeného konceptu turistických linek – tedy provoz v období
duben až říjen o víkendech a státních svátcích,
v době letních školních prázdnin rozšířený na
každodenní.
Linka, která spojuje Mikulášovice a Rumburk,
je v současné době v provozu o víkendech a státních svátcích celoročně v rozsahu pěti párů vlaků jedoucích trasou Mikulášovice dolní nádraží
– Panský – Rumburk přes obec Staré Křečany
a dva páry vlaků jedoucích trasou Mikulášovice
– Panský – Rumburk přes Zahrady u Rumburku a Krásnou Lípu. V době od dubna do října je
doplňuje jeden pár přímého cyklistického vlaku
Děčín – Krásná Lípa – Mikulášovice dolní nádraží linky T2.
Na základě dlouhodobé komunikace s obcemi
v okolí trati, zájmovými turistickými organizacemi a zástupci cestovního ruchu bude od 10.
června nově jezdit na trase Mikulášovice – Panský – Krásná Lípa sedmi párů osobních vlaků.
Všechny vlaky pojedou v pravidelném dvouhodinovém intervalu a ve stanici Mikulášovice dolní
nádraží bude zajištěn vzájemný obousměrný

přestup na vlaky linky U28, nazývané také jako
„Dráha národního parku“. Právě provázáním
obou linek v železniční stanici Mikulášovice dojde ke vzniku nabídky systémového železničního spojení vedoucího podél západní až severní
hranice národního parku a dále také ke spojení
obou „turistických center“ národního parku – na
německé straně města Bad Schandau a jeho protějšku na české straně – města Krásná Lípa.
Základní dopravní obslužnost obcí v oblasti je
spíše zabezpečena veřejnou linkovou autobusovou dopravou, proto v souvislosti se změnami na
lince U27 dojde také k úpravám autobusových
linek 407 a 409 tak, aby zůstala dopravní obslužnost všech obcí v okolí trati zachována v dosavadním rozsahu.

ORIGINÁLNÍ HISTORICKÝ
FOTOKOUTEK PLNÝ NOSTALGIE

Gastro Food Fest
Litoměřice

2. 6.

Pivovarské slavnosti
Ústí nad Labem

9. 6.

Den záchranářů
Litoměřice

16. 6.

Hlavní nádraží Ústí nad Labem

22. 5. – 3. 6.

Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem

5. 6. – 17. 6.
Oblastní
muzeum Most

19. 6. – 30. 6.
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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.

Roudnický košt - každoročně, druhou sobotu v červnu, se
koná v Roudnici nad Labem
v komnatách a na nádvoří Lobkowiczkého zámku jednodenní
akce Roudnický košt. Návštěvník koštu může ochutnat vína
z celé vinařské oblasti Čechy,

dlových vloček na praní nebo
koupelových solí si také v tvořivé
mydlářské dílně můžete vyrobit
dárečky pro své blízké.

popovídat si přímo s vinařem,
zakoupit si předváděná vína.
Součástí akce je také hlasování
veřejnosti a vyhlášení Vinaře
koštu. Na nádvoří zámku nabízí
své produkty regionální výrobci
a řemeslníci nejen z Ústeckého kraje. Přijeďte ochutnat do
Roudnice nad Labem pravá
česká vína v sobotu 9. června
2018. K dispozici pro návštěvníky bude také vinný bar, kavárna,
dětský koutek s dozorem.

tradice výroby mýdla, kdy babička žila v Marseille a výrobou
mýdel se ve Francii zabývala.
K nejoblíbenějším současným
výrobkům patří speciální mýdlo
na akné a mýdla na různé kožní
problémy. Kromě již hotových
mýdel, tuhých šamponů, mý-

Přírodní mýdla - ručně vyráběná přírodní mýdla překvapivých vůní i tvarů vznikají
v teplické Mýdlárně U Zámku.
Mydlářky zavazuje k ruční výrobě v nejvyšší kvalitě rodinná

Svatojánské slavnosti bylin
- letní slunovrat je významným
mezníkem v ročním cyklu. Proto se právě v tomto čase koná
v malebné krajině na okraji Národního parku České Švýcarsko
na Vlčí hoře víkendový festival
Svatojánské slavnosti bylin.
Slavnosti získaly ocenění ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®, jsou setkáním
lidí, kteří v regionu žijí a působí

a lidí, kteří sem tradičně na tuto
společnou akci přijíždí. Oslavuje
se síla slunce, přírody a člověka,
zejména jeho talent, tvořivost
a zdravý životní styl. V pátek odpoledne se koná zahajovací květinový rituál, v neděli dopoledne
pak závěrečný rituál. Program
nabízí mnoho zážitků, koncerty, divadla, dílny, inspirativní
přednášky, stánky s rukodělným
zbožím i občerstvení. Přijďte i Vy
přivítat léto, Svatojánské slavnosti bylin se budou konat na
Vlčí hoře v zahradě společnosti
Nobilis Tilia a na přilehlých loukách ve dnech 22. - 23. 6. 2018.

ský salám, šunkový salám, jitrnice, tlačenka či sulc jsou ručně vyráběny podle vlastních receptur
z místních surovin. Výrobky se
prodávají na akcích nebo v Restauraci a řeznictví U Kaiserů
v Lenešicích. Prodejna je otevřena ve čtvrtek a v pátek

Masné výrobky od Voříška
- masné výrobky mistra řezníka
Romana Voříška – klobásy, pol-

Soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje zná své vítěze
V

Ústeckém kraji mají Regionální potraviny žně už dlouhodobě. Jedná se totiž o kraj,
kde se o značku kvality v rámci
celé České republiky uchází již
tradičně největší počet výrobků.
Letos jich bylo přihlášeno 208
od 42 výrobců. Největší zájem
byl v kategorii Pekařské výrobky,
včetně těstovin. Ať je ale výrobků

sebevíc, vítězem se může stát za
každou z devíti kategorií jenom
jeden.
Ocenění Regionální potravina
se uděluje letos už devátým rokem. V krajských soutěžích ho
získají jen ty nejlepší potraviny
od malých a středních regionálních výrobců. Vítězné produkty
mají tradiční českou recepturu

a podíl místních surovin je v nich
minimálně 70 %. Hodnotící komisi tvořili zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského
úřadu, Státního zemědělského
intervenčního fondu, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.

V Ústeckém kraji je o soutěž každoročně enormní zájem. Letos soutěžilo 208 výrobků od 42 výrobců. K udělení značky Regionální potravina Ústeckého kraje 2018 navrhla hodnotitelská komise
následující výrobky:
Kategorie 1 (masné výrobky tepelně zpracované): Venkovská pečeně, Bilbo šmak, s. r. o.
Kategorie 2 (masné výrobky trvalnivé): salám Divočák, Chovaneček, s. r. o.
Kategorie 3 (sýry, včetně tvarohu): čerstvý kozí sýr Legenda, Barbora Marešová, Břvany
Kategorie 4 (mléčné výrobky): ovčí jogurt s jablky a ořechy, Jakub Laušman, Držovice
Kategorie 5 (pekařské výrobky): selské placičky s mandlemi, Eva Parásková, Kytlice
Kategorie 6 (cukrářské výrobky): Míša řez, Petra Peštiková, Děčín
Kategorie 7 (alkoholické a nealkoholické nápoje): odrůdová pálenka hrušková Madam Verte,
Olga Syrovátková, Skršín – Chrámce
Kategorie 8 (ovoce a zelenina): sušené bio hrušky, Olga Syrovátková, Skršín – Chrámce
Kategorie 9 (ostatní): Krušnohorský med květový smíšený, Petr Eminger, lom u Mostu
Výherní potraviny Ústeckého kraje.

Pocta práci zemědělců u pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích

N

a prostranství národní kulturní památky Královské
pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích se uskutečnilo
14. setkání zemědělců a mladé
zemědělské a lesnické generace. Celodenní akci s bohatým
kulturním programem a staročeským jarmarkem navštívilo
více než tisíc zájemců, zejména
rodiče s dětmi. Věnce a kytice
k pomníku položil hejtman Oldřich Bubeníček a další členové

vedení kraje, agrární komory
a obce Řehlovice.
Tato tradiční akce není jen
připomenutím pověsti o povolání Přemysla kněžnou Libuší
na královský stolec ze severu
Čech do Prahy a o počátku české
státnosti a založení rodu Přemyslovců, ale i příležitostí vzdát poctu zemědělcům a všem, kteří se
starají o půdu, lesy, o pěstování
plodin, o chov užitkových zvířat,
o potravinářství a gastronomii.

„Jsem rád, že dnešní akci využily jako příležitost prezentovat
své výsledky krajské střední školy, které připravují budoucí zemědělce, potravináře a lesníky.
Přeji těmto našim školám, aby
se jim dařilo získávat žáky, kteří
budou pokračovateli poselství
a tradice Přemysla Oráče, zosobňující české zemědělství, a najdou své uplatnění právě v našem
kraji,“ řekl při začátku akce hejtman Oldřich Bubeníček.

O zahájení se postaral slavnostní průvod z Řehlovic k památníku. Po položení věnců a kytic k pomníku byla zasazena na
Královském poli památná lípa,
která bude letošní ročník přemyslovských oslav připomínat dalším
generacím. Celou akci pořadatelsky a finančně podpořil Ústecký
kraj, Krajská agrární komora ÚK
a obec Řehlovice. Ústecký kraj
též zajistil významné posílení železniční dopravy do Stadic.

Novohradská pouť má certifikát Rodinné stříbro
O
třetím květnovoém víkendu se na zámku Nový
Hrad v Jimlíně u Loun konala
tradiční pouť. Bohatý pro-

gram byl laděn v duchu 100.
výročí vzniku Československa a mezi účinkujícími proto
dominovaly uniformy z doby

dobrého vojáka Švejka i legionářů. Dětem pak patřily tradiční pouťové atrakce a stánky
s dobrotami. Program vyvr-

cholil v neděli odpoledne průvodem pochodujících vojáků
symbolizující návrat z ruské
fronty a ukončení první světové války.
„Zámek Nový Hrad je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Do oprav investoval
kraj nemálo prostředků, ale
vyplatilo se to. Ročně zámek
navštíví desetitisíce turistů a na
třech zámeckých nádvořích se
každoročně koná mnoho pěkných a hojně navštěvovaných
akcí. Novohradská pouť je jednou z nich a je právem zařazena
do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje,“ řekl při předávání certifikátu hejtman Ústeckého kraje. Certifikát z rukou
hejtmana a krajské radní Jitky
Sachetové převzal ředitel příspěvkové organizace Josef Kabát (na pravém snímku).

Hejtman Oldřich Bubeníček zoral kus půdy ve Stadicích.

Ústecký kraj
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Do Děčína se opět sjeli floristé
D

ěčínský zámek zaplavily
květiny. Odehrál se zde už
47. ročník soutěže floristů Děčínská kotva, která byla pro svůj
význam zařazena do programu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje. Letošní ročník soutěžící
přenesl do první republiky. Protože právě letos je to přesně 100
let od vzniku Československa.
Celé mistrovství vyvrcholilo ve
čtvrtek 17. května slavnostním
galavečerem v prostorách děčínského zámku, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana pro
oblast školství, mládeže a sport
Petr Šmíd a krajská radní Jitka
Sachetová, která také předávala
ceny vítězům.

Nejlepší floristé z celé republiky soutěžili tradičně v juniorské
a seniorské kategorii a čekalo
na ně několik soutěžních úkolů. Floristická díla se musela
držet letošního tématu soutěže
a tím bylo „Jedno století“, které
připomíná 100. výročí vzniku
Československé republiky. Jedním z úkolů pro soutěžící bylo
vytvořit libovolnou vázanou
kytici věnovanou odvážným ženám období českého disentu,
také museli během necelých tří
hodin vytvořit květinovou přízdobu pro losem určené vozidlo
nebo vyrobit květinovou kabelku tematicky laděnou do první
republiky.

Novým Mistrem Floristou
České republiky pro rok 2018 se
stal v kategorii juniorů student
děčínské zahradnické školy
Vlastimil Kucharovič. V kategorii seniorů získala prestižní
titul Mistr Florista České republiky 2018 Vlasta Sekyrková
z Květinového ateliéru V Ráji.
Hlavním pořadatelem soutěže je Střední škola zahradnická
a zemědělská A. E. Komerse
Děčín – Libverda, příspěvková
organizace Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem a spoluorganizátorem soutěže je Svaz květinářů
a floristů ČR. Akce se konala pod
záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.

I takhle může být ozdobená motorka.

Chrám chmele a piva hostil tradiční Na jarní kuchařské soutěži předvedla svůj
barmanskou soutěž Žatec Cup 2018 um také děvčata z chomutovské školy
Ž
Ch
melové šišky či lahodná
vůně čerstvě umletých
kávových zrn provoněla ve čtvrtek 10. května Chrám chmele
a piva v Žatci. Zdejší objekt se
totiž stal pro letošní rok dějištěm 10. ročníku soutěže Žatec Cup 2018. Ze všech koutů
republiky se do královského
města sjely desítky budoucích
barmanů, pivních specialis-

tů a mistrů kávy, aby se utkaly
o titul šampiona v jednotlivých
kategoriích.
Akce se uskutečnila pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. „Všem
soutěžícím přeji, abyste to, co
tu dnes předvedete, dokázali
i v praktickém životě. Protože právě vy můžete být jedním
z hlavních faktorů, proč by se

Daniela Sukovitá z OA Jeseník při přípravě svého koktejlu.

sem do Ústeckého kraje měli
vracet turisté. Právě vy hostům
ve sféře služeb můžete dopřát
perfektní obsluhu. Oni si poté
mohou říct, že o ně bylo dobře
postaráno,“ uvedl při slavnostním zahájení hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Soutěžilo se ve třech kategoriích - Junior Coctail Competition, Junior Beer Competition
a Junior Mistr kávy. V první kategorii byla nejkreativnější Kateřina Vymazalová ze SOU a SOŠ
Polička, jejíž svěží letní koktejl
odbornou porotu zaujal nejvíce. V kategorii „točení piva“
zvítězila Nikola Dolanská z ISŠ
Příbram. Zde porotci přihlíželi
nejen na míru zlatavého moku,
ale také na čistý výčep. Nejzručnějším baristou se stala dívka
z mostecké SHŠ Bukaschool Nicola Carajiová. U této disciplíny
se hodnotila hlavně technika
u kávovaru.

V čepování piva excelovali na soutěži žáci varnsdorfské školy

D

ruhý ročník juniorské soutěže
v míchání nápojů a čepování
piva se uskutečnil ve Varnsdorfu.
Pod názvem Kocour cup 2018 ji
uspořádala VOŠ, SPŠ a SOŠS
a CR Varnsdorf a Pivovar Kocour
Varnsdorf ve spolupráci s Českou
barmanskou asociací.
Osmnáct žáků z šesti škol
z celé České republiky (gastronomické školy z Prahy, Olomouce, Jeseníku, Trutnova, Poličky
a z pořadatelské varnsdorfské
školy) porovnalo své barmanské
dovednosti ve dvou kategoriích – Junior Beer Competition
(čepování piva) a Junior Coctail
Competition (míchání nápojů).
Na žáky čekala nejen praktická
ukázka svých dovedností, ale
i vědomostní písemný test.
Soutěžící přivítal a podpořil
za Město Varnsdorf místostarosta Roland Solloch a za odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
Pavel Kucler. Soutěž byla podpořena z dotačního titulu Ústeckého kraje.
V kategorii Junior Beer Competition excelovali v čepování

a servisu piva studenti z VOŠ,
SPŠ a SOŠ a CR ve Varnsdorfu.
Doma zůstaly všechny tři poháry. Na prvním místě se umístila
Hana Špuláková, druhé místo obsadila Aneta Pejčochová a pohár
bronzový získala Lucie Daňková.
Míchání nápojů, jejichž součástí musel být podle propozic
jakýkoli druh piva z nabídky
pivovaru Kocour, zvládla v kategorii Junior Coctail Competition

nejlépe studentka Barbora Kociánová z pražské SSŠ Gastronomie, na druhém místě se umístila Petra Moravcová z Hotelové
školy Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie v Jeseníku
a třetí příčku vybojovala Eliška
Valášková ze Střední odborné
školy a středního odborného
učiliště z Trutnova.
Připravili: Bc. Eva Dvořáková
a Ing. Bc. Petr Jakubec

Nikola Kováčová a Ludmila Facunová v Plzni na soutěži.

Kluci vytvářeli na soutěži ze dřeva letadlo či klíč

N

a Speciální ZŠ a Praktické
škole v Rumburku se konala tradiční soutěž o putovní cenu
„Zlaté kladívko“. Této soutěže se
zúčastnily speciální školy z České

Kamenice, Děčína, Jiříkova, Šluknova, Varnsdorfu a Rumburku.
Soutěžilo se o zhotovení výrobků ve třech kategoriích - žáků
ze sedmého (výroba letadla), os-

Soutěžící z hostitelské školy. Vpravo Kristian Demeter, jenž vyhrál
v nejstarší kategorii.

mého (stěrka) a devátého ročníku (klíč). Mezi školami se na
3. místě umístila Speciální ZŠ
z České Kamenice, na druhém
místě „domácí“ Speciální ZŠ
z Rumburku a nejlepší byla Speciální ZŠ z Děčína.
Oceněnými žáky za sedmý
ročník byli: 1. místo Miroslav
Miko z Děčína, 2. místo Martin Grundza z Rumburku, 3.
místo Filip Šturma z Jiříkova.
Osmý ročník: 1. místo Jiří Vodika z Děčína, 2. místo Sebastián Červeňák z Varnsdorfu, 3.
místo Jindřich Harang z České
Kamenice. A za devátý ročník
získal prvenství Kristian Demeter z Rumburku, druhý skončil Roman Zahradník z České
Kamenice a třetí byl Jan Danko
z Varnsdorfu.

Druhý ročník soutěže Plastování
vyhráli mladí instalatéři z Ústí
S
Dívky z pořadatelské školy vyhrály první tři místa v soutěži čepování piva.

Žáci ošetřovali zraněné bruslaře
N
a Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii,
Střední pedagogické škole
a Střední zdravotnické škole
v Mostě se v rámci akce „Na
zdrávce hravě a zdravě“ uskutečnil 2. ročník soutěže poskytování první pomoci pro žáky z 8.
tříd základních škol Mostecka.
Soutěž připravili vyučující
a žáci Střední zdravotnické ško-

ákyně 2. ročníku učebního
oboru Stravovací a ubytovací služby ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov se zúčastnily
celostátní gastronomické soutěže. Soutěž pořádala Odborná
škola výroby a služeb v Plzni. Za
chomutovskou školu soutěžila
děvčata Nikola Kováčová a Ludmila Facunová.
Soutěžními úkoly byla příprava dvou druhů studených
předkrmů, složitého salátu
a slavnostní tabule pro dvě osoby. Příprava na soutěž probíhala
v měsíci březnu pod vedením
učitelek odborného výcviku paní
Libuše Mihalincové a Marcely
Petrmichlové. Z deseti družstev
naše děvčata obsadila krásné
čtvrté místo.

ly v Mostě pod vedením Radky
Koubové. Čtrnáct čtyřčlenných
družstev ověřovalo své znalosti
a dovednosti na čtyřech venkovních stanovištích. Žáci ošetřovali například poranění po pádu
dvou bruslařů či popáleninu vařícím čajem.
Vítězem soutěže se stala základní škola V. Talicha v Mostě,
která obsadila 1. a 3. místo. Druzí skončili žáci základní školy

Litvínov Hamr. Ceny pro vítěze
a zdravotnický materiál připravila Krajská zdravotní, a. s. Žáci
si uvědomili jak je první pomoc
důležitá pro běžný život.
„Celou soutěž jsme pojali jako
motivaci k tomu, aby se otázce
první pomoci žáci a vyučující
na základních školách pečlivě
věnovali. Vždyť zdraví a život je
to nejcennější co máme“, řekla
ředitelka školy Jitka Hašková.

třední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov uspořádala
ve spolupráci se Spolkem přátel
ESOZ, pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje, druhý ročník
soutěže Plastování s ESOZ.
Soutěže se zúčastnilo šest škol
z Ústeckého kraje vyučujících
obor instalatér.
Chomutovskou školu reprezentovali žáci 2. ročníku oboru
instalatér Jan Trefný a Lukáš
Zetek. Soutěžící měli za úkol
například montáž rozvodů vytápění, při které si vyzkoušeli
montáž speciální radiátorové
přípojky a varného termostatického ventilu. Zvládnout museli
také teoretickou část soutěže.
Na prvním místě skončila Střed-

ní průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem,
na druhém Obchodní akademie
a Střední odborná škola gene-

rála Františka Fajtla v Lounech
a třetí místo obsadila Střední
škola stavební a strojní v Teplicích. Až na čtvrtém místě se
umístili domácí kluci.
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Vláda navštívila Ústecký kraj a slíbila pomoc
a skutečně ta čtvrť, kterou jsme
navštívili, Nové Předlice, je úplná
katastrofa. To jsem ještě v životě
neviděl. Řešení pro sociálně vyloučené lokality chceme předložit
do sněmovny co nejdříve. To zna-

mená, aby nájem, který stát platí
lidem, kteří tam bydlí a následně
to dávají obchodníkům s chudobou, byl skutečně na úrovni trhu,
ne podstatně víc,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová v Předlicích.

„Jsem rád, že se členové vlády
mohli na vlastní oči seznámit
s problémy, které náš kraj tíží,
a to zejména v sociální oblasti.
Dohodli jsme se, že vláda připraví potřebné legislativní úpravy, které by pomohly s řešením
sociálních dávek a sociálním bydlením. Věřím, že i další přísliby
vlády pomoci našemu kraji, ať
už se jedná o dopravní infrastrukturu a zdravotnictví, nezapadnou,“ uvedl na tiskové konferenci v závěru vládní návštěvy
hejtman Oldřich Bubeníček.
Další zastávkou byla Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem, kde se vláda zajímala o investiční plány, především
pak o Centrum přírodovědných
a technických oborů za zhruba
700 milionů korun. Na jeho financování se bude podílet Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i evropské fondy prostřednictví
Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
V Ústí nad Labem vláda pokračovala návštěvou místního
kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR. Ústecký kraj má po

Hejtman se setkal se starosty měst a obcí Chomutovska

X. DEN
ZÁCHRANÁŘŮ
ÚSTECKÉHO KRAJE

Předseda svazku Jan Mareš (vlevo), vedle něj
starosta Málkova Josef Egermann a v pozadí starosta
Jirkova Radek Štejnar.

sobota 16. června 2018 | od 10.00 do 17.00 hodin
Střelecký ostrov v Litoměřicích

pro změnu vytvořili mobilní aplikaci s názvem Hory-Doly, kde je spousta zajímavých tipů na výlet po
okolí,“ vysvětlil Jan Mareš, předseda svazku.

❱❱ jubilejní 10. ročník oblíbené akce – poprvé v Litoměřicích
❱❱ prezentace činnosti složek krajského integrovaného záchranného systému
❱❱ dynamické ukázky zásahu na souši i na řece ❱❱ prohlídka těžké techniky, vozidel, vrtulníku, lodí
❱❱ dopravně bezpečnostní prevence ❱❱ komunikace s profesionálními záchranáři
❱❱ atrakce pro děti i dospělé, vzdělávání zábavnou formou ❱❱ stánky s občerstvením

ném terénu skalního města Ostrova u Tisé a okolí tak museli záchranáři opět ověřit své znalosti
a profesionalitu. Námět úkolů je
sestaven podle skutečných událostí. „Toto cvičení je nejen prověřením posádek zdravotnické
záchranné služby a součinnosti

NÉ
VSTUPMA
ZDAR

s ostatními složkami IZS, ale má
také vzdělávací charakter. Při
vymýšlení úkolů je kladen důraz na opravdovost a úkoly jsou
často inspirovány událostmi
z reálných výjezdů,“ řekl mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje Prokop Voleník.

GENERÁLNÍ PARTNER

POŘADATELÉ

HLAVNÍ PARTNEŘI

MĚSTO
LITOMĚŘICE

PARTNEŘI

átý ročník metodického cvičení Rallye Ostrov připravila
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje. Celkem devět
úkolů, z toho dva noční, bylo připraveno pro 22 posádek. V rámci
projektu „Přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“ se
cvičení už podruhé zúčastnily posádky ze sousedního Německa.
Zahájení cvičení se zúčastnil také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Záchrana ženy po pádu z 15
metrové výšky, přejetí milenců
traktorem, kolaps pacienta se
sluchovým postižení, intoxikace dítěte a další úkoly čekaly na
záchranáře na jednotlivých stanovištích. Zdravotníci dopředu
nevědí, co je kde čeká. V nesnad-

i 15 tisíc korun měsíčně a bývá
hrazeno ze sociálních dávek na
bydlení. Vláda by se měla nejpozději v červnu 2018 zabývat
návrhy na zamezení nadužívání
současných dávek na bydlení.
Poslední zastávkou byla Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, kde se vláda setkala se
zdravotnickým
personálem.
Diskutovala s nimi o podmínkách jejich práce, včetně platového ohodnocení.

vás zvou na

Posádky na Rallye Ostrov 2018 se činily:
Záchranáři na dva dny obsadili Ostrov u Tisé

P

Moravskoslezském kraji druhou nejvyšší nezaměstnanost.
V dubnu tu bylo bez práce 29
481 lidí, což je pět procent zdejších obyvatel.
Vláda Andreje Babiše si poté
prohlédla sociálně vyloučené
lokality v městských částech
Předlice a Střekov. Lidé zde žijí
v nevyhovujících hygienických
podmínkách v domech, kde
často není elektřina ani tekoucí
voda. Nájemné za byt 1+1 je ale

ÚSTECKÝ KRAJ A MĚSTO LITOMĚŘICE

N

a chomutovské radnici se uskutečnilo setkání
zástupců samospráv Chomutovska s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Setkání uspořádal Dobrovolný svazek obcí Chomutovska a Svaz měst a obcí ČR.
Hlavním bodem jednání bylo představení projektu Centra společných služeb, jehož úkolem je
prezentace regionu v rámci zlepšení cestovního
ruchu, vzájemná spolupráce obcí, dopravní obslužnost či odpadové hospodářství po roce 2024.
„Děkuji za pozvání a chtěl bych všem poděkovat
za vaši spolupráci s krajským úřadem a za práci,
kterou pro své občany děláte. Moc dobře vím, že
čím menší obec, tím víc práce a úředničiny,“ uvedl
hejtman Oldřich Bubeníček. Dobrovolný svazek
obcí Chomutovsko čítá 24 obcí. Vznikl na jaře roku
2016. Prioritou je vybudovat podkrušnohorský region s dobrou prestiží a kvalitními službami. „Nabízíme pro obce pomoc s GDPR. Pro turisty jsme

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s vedoucí odboru sociálních věcí Petrou Lafkovou v kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v Ústí
nad Labem.

Stimax International s.r.o.

Pokračování ze strany 1
„Hlavním problémem Ústeckého kraje jsou sociálně vyloučené lokality. Před dvěma lety jsem
byl už ve Varnsdorfu a v Janově,
dnes jsme byli na dvou místech

Na záchranáře čekaly na stanovištích úkoly.

Málková: Ze začátku jsem bojovala s tím, jak správně natočit zmrzlinu
Ú
stecký kraj v roce 2017 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
dalšího z úspěšných žadatelů.

Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Hlavní impuls byla cyklostezka hned u domu a přilehlé muzeum československého opevnění

Jméno a příjmení:

Lucie Málková

Věk:

38

Vzdělání:

středoškolské

Místo podnikání:

Valtířov (Ústecko)

Předmět podnikání:

Provoz rychlého občerstvení

(které provozuje manžel). Poptávka po občerstvení tak byla
veliká.
Neměla jste obavu z rizika?
Určitě ne, občerstvení bylo
díky vhodné poloze dobrá volba.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Jako první asi vypořádat se
s administrativou. Ze začátku
jsem bojovala třeba i s tím, jak
správně natočit zmrzlinu.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory z Ústeckého
kraje?

Myslím si, že ano. Ale určitě
bych si nemohla dovolit ihned
veškeré vybavení provozovny
jako s podporou Ústeckého kraje.
K čemu jste dotaci především využila?
Především na nákup zmrzlinového stroje, stroje na ledovou
tříšť, lednici, mrazák a další vybavení provozovny.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Určitě nějaké plány mám, jen
je nechci zatím moc prozrazovat. Třeba až přijedete na zmrzlinu, tak je uvidíte.

Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Dobře si promyslet, v čem

podnikat a zda vás to bude naplňovat. Hlavně se toho nebát a jít
si za svým snem.

Ústecký kraj
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Filmová kancelář Ústeckého kraje získala titul Film Friendly 2017

krátce

T

Ř

itul Film Friendly pro regionální subjekty za spolupráci
s filmaři letos putuje do Ústeckého kraje. Zasloužila se o to
Filmová kancelář Ústeckého
kraje, která už druhým rokem
funguje pod krajským úřadem.
Ústecká oceněná kancelář
poskytuje filmařům asistenci
při natáčení v celém kraji a za
dobu svého působení si vytvořila velmi kvalitní síť kontaktů.
Vyhlášení a předání ceny Film
Friendly 2017 proběhlo v rámci
závěrečného slavnostního večera 31. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň.
„Ocenění si velmi vážíme.
Po oficiálním začátku fungování naší kanceláře byl rok 2017
přesně ten zásadní, ve kterém
se nám podařilo přilákat do regionu výrazné filmové projekty.

S každým z nich se učíme spoustu nových a zajímavých věcí. Titul Film Friendly 2017 je pro nás
velkou odměnou a motivací do
další práce, která nás moc baví,“
řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.
Ústecký kraj je se svými jedinečnými a rozmanitými lokacemi vhodný téměř pro jakýkoliv
filmový příběh. „Víme to už
dávno a jsme rádi, že náš kraj
stále více objevují i filmaři. Zisk
ocenění Film Friendly 2017 je
dokladem toho, že naše filmová
kancelář odvádí skvělou práci
a těšíme se společně na další
úspěšné projekty,“ uvedl Zdeněk Matouš radní Ústeckého
kraje pro oblast regionálního
rozvoje a cestovního ruchu.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje se v roce 2017 podílela na

editel domova důchodců v Libochovicích Jindřich Vinkler se
společně s Petrou Lafkovou, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje účastnil
blahopřání klientce Anně Srpkové,
která oslavila své 95. narozeniny.

V

Krajský radní Zdeněk Matouš, Barbora Hyšková a Helena Matuščinová z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, Ludmila Claussová a Nela Cajthamlová z národní filmové kanceláře Czech Film Commission.

řadě zajímavých projektů, mezi
nimiž jsou například celovečerní
filmy Úsměvy smutných mužů,

Jan Palach, Hastrman či seriály
Most a Rapl II (první díl se odehrával v Jáchymově).

Eddy Merckx by měl radost. Jeho následovník suverénně zvítězil
na Závodu míru juniorů

V

e startovním poli cyklistického závodu, který patří do
programu Rodinného stříbra
Ústeckého kraje, se představilo
142 závodníků z 24 týmů a 23
zemí. V závodním poli byl i terezínský odchovanec Jan Kašpar.
Ten však skončil až na 80. místě. Nejlepší z Čechů se umístil
na osmém místě Karel Vacek.
Celkově se z prvenství radoval
Remco Evenepoel z Belgie.
Talentovaný Belgičan si ze
čtyřdenního etapového závodu
udělal „one man show“, když
vyhrál časovku v Třebenicích

a závěrečnou etapu s dojezdem
v Terezíně. V celkovém umístění
skončil na druhém místě Dán
Mattias Skjelmose Jensen, třetí
skončil norský závodník Ludvig
Fischer Aasheim.
O vítězi 47. ročníku nebylo
pochyb. Ke žlutému trikotu Evenepoel přibalil i všechny ostatní
trikoty. „Když se snažíte jet celý
závod na čele, tak ty body tak
nějak naskakují samy,“ usmál
se Belgičan, kterému gratuloval
legendární závodník Gustav-Adolf Schur, někdejší mistr světa a vítěz velkého Závodu míru.

e tomu již 73 let, co v Evropě
skončila 2. světová válka kapitulací Německa. U pomníku
vojáků Rudé armády v Městských sadech v Ústí nad Labem
se ve středu 9. května konal za
účasti představitelů Ústeckého
kraje, města a dalších osobností pietní akt u příležitosti výročí
osvobození
Československa
v roce 1945 od fašismu.

Hejtman Oldřich Bubeníček při
proslovu.

Uctění památky padlých ve
druhé světové válce se zúčastnila kromě členů Armády ČR,
policie nebo hasičského záchranného sboru například primátorka města Ústí nad Labem
Věra Nechybová, generální
konzul Ruské federace v Karlových Varech Michail Nikolaevič
Ledeněv či hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. „Touto cestou bych chtěl vzpomenout a vyjádřit hold těm, kteří
se zasadili o osvobození naší
země,“ uvedl při svém proslovu
hejtman.
„Bylo by lehkomyslné spoléhat se na to, že tak či onak
se nás nějaký lokální nebo dokonce globální konflikt nikdy
nedotkne. Musíme být připraveni a my všichni jako občané
bychom si měli každý sám sobě
položit otázku, zda ve chvíli,
kdy to bude potřeba, dokážeme
obstát jako ti, jejichž památku
si na tomto místě připomínáme“, zdůraznila primátorka
krajského města Věra Nechybová.

Výherci soutěže „Stavíme
hmyzí domečky“ si převzali ceny

V

prostorách Krajského úřadu v Ústí nad Labem předal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ceny vítězům
soutěže „Stavíme hmyzí domečky“, kterou uspořádala vodohospodářská společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Společně s chráněnou dílnou Arkádie o.p.s. připravila pro žáky,
kteří tráví odpoledne ve školních
družinách, stavebnici Hmyzí domek. Děti dle instruktáže vyrobily z dodaného materiálu hmyzí
domky, které následně umístily
do přírody.

Soutěže se zúčastnilo 77 družin z Ústeckého kraje a odměněny byly tři nejlepší kolektivy.
Děti vyrobením „hotelů“, které
mají napodobovat hmyzí přirozené úkryty, dokázaly, že si s přírodou rozumí.
Na prvním místě s nejhezčím
hmyzím domkem a básničkou
se umístila družinka ZŠ a MŠ
Libouchec. Na druhém místě
družina ZŠ Malšovice a na třetím místě kolektiv dětí družiny
ZŠ Bílá cesta.

N

a Krajském úřadě Ústeckého
kraje se uzavřel elektronický
příjem žádostí takzvané kotlíkové
dotace. Celkem jich od začátku října
loňského roku, kdy byla aktuální výzva odstartována, dorazilo 2 115. Více než 170 žádostí ale prozatím míří na seznam
náhradníků, a to do doby, než pracovníci krajského úřadu
zkontrolují předešlé žádosti.

R

ada Ústeckého kraje schválila
Městskému divadlu v Mostě,
spol. s r.o. žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v souhrnné
výši 150 tisíc korun. Jedná se o podporu na sezonu 2018, v rámci které
divadlo nastuduje hru s názvem „Homevideo“, jejíž autory
jsou Jan Braren a Can Fischer.

Z
Absolutní triumf Belgičana Remco Evenepoela.

Ústecký kraj si připomněl 73. výročí Hejtman navštívil lesy
ukončení 2. světové války
na Žatecku a v Krušných horách

J

e Strategické průmyslové zóně
Triangle se uskutečnila kolaudace zbývající části ubytoven, zázemí občanské vybavenosti, prvního
investičního záměru v Triangle City.
V areálu je nyní k dispozici osm samostatně stojících objektů se 128 pokoji kompletně vybavených mobiliářem, vlastním sociálním zařízením, společenskými místnostmi, společnými kuchyňkami a sprchami.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil
za doprovodu ředitele teplické
krajské správy Lesy ČR Zdeňka Růžka, žateckého lesního
správce Tomáše Bechynského
a kláštereckého lesního správce
Stanislava Lišky oblasti Lesní
správy Žatec a Klášterec.
V revíru Ležky v okolí Lubence ukázali pracovníci lesní
správy hejtmanovi prořezávku
lesního porostu, tedy odstranění nekvalitních, nežádoucích či
nemocných dřevin, lesní porost
postižený okusem, vykácené
a nově vysázené lesní porosty

a v neposlední řadě také prostředky k boji s kůrovcem. „Na
Žatecku sice problém s přemnoženým kůrovcem není, zato v národním parku České Švýcarsko
je kůrovcová kalamita na spadnutí,“ uvedl Tomáš Bechynský.
Poté se hejtman přesunul do
lesů Krušných hor, kde pro změnu řádí na stromech a dřevinách
jiný nezvaný host - smrky pichlavé jsou zde likvidovány houbou
kloubnatkou. „Lesy Krušných
hor trpěly v minulých dekádách
lidskou činností, snad jsme teď
ve fázi, kdy jim naše činnost naopak pomůže,“ uzavřel hejtman.

avzpomínat na padlé a připomenout si hrůzy 2. světové války přijel k památníku do Krupky
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR Vojtěch Filip,
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant či krajský radní a starosta Krupky Zdeněk Matouš.

V

pátek 15. června v 18.30 bude v Galerii výtvarného
umění v Mostě slavnostně zahájena výstava obrazů
a objektů „Karel Gyurjan, Walter Lauf, Rainer Peschl –
O svobodě, Linhartovi a Bardotce“. Vystavena budou díla
výtvarníků navazujících na severočeskou malířskou skupinu Kontakt působící v regionu již od druhé poloviny 50. let.
Více informací na www.gvum.cz.

Ž

áci ze ZŠ Vojnovičova v Ústí
nad Labem, školy s mediálním
zaměřením, se zapojili do celostátního projektu iKid, kam poslali jako
soutěžní produkt - pojízdný podstavec pro kameru. V červnu pojede škola na celostátní finále
soutěže, kde by chtěla s tímto „zlepšovákem“ uspět.

RODINNÉ STŘÍBRO ÚK

K

rásná Lípa na Šluknovsku hostí
ve dnech 8. až 10. června IX. Mezinárodní folklorní festival. Zde se budou na Křinickém náměstí prezentovat
nejen tuzemské soubory, které přiblíží návštěvníkům jejich
zvyky, tance, tradice a písně.

V

e dnech 22. až 24. června se ve
Štětí uskuteční 29. ročník Národní festival dechových orchestrů FEDO
2018. Kromě „domácí“ Severočeské harmonie Štětí se na
akci představí orchestry z celé republiky, ze Slovenska a také
z Nizozemí.

D
Oslabené stromy jsou podstatně méně odolné k působení povětrnostních
vlivů, a tak může dojít k jejich polomu i v situacích, kdy by zdravý strom odolal.

Mateřské školky z krajského města
se opět utkaly v kuličkyádě

C

elkem 80 dětí z osmi ústeckých mateřských školek soutěžilo v Neštěmicích ve
cvrnkání kuliček. Šestý ročník
„kuličkyády“ pro ně uspořádalo
Sdružení dobrovolných hasičů
Neštěmice. Ceny předal hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který převzal záštitu nad
touto akcí, a tajemník Úřadu
městského obvodu Neštěmice
Jaroslav Brož.

První místo obsadila Mateřská školka Pomněnka z Krásného Března a získala tak putovní
pohár, který vyrobila příspěvková organizace Ústeckého
kraje Domovy sociálních služeb
Litvínov. „Vážím si všech, kteří
organizují akce a soutěže pro
děti. Práce s těmi nejmenšími je
velice záslužná a děti mají z každé takové aktivity radost,“ řekl
hejtman.

evatenáctý ročník Mezinárodního
hudebního festivalu v České Kamenici a Děčíně startuje ve čtvrtek 14. června
a končí o tři dny později. V rámci festivalu se koná soutěž big
bandů v kategoriích do a nad 25 let. Vystoupí i mažoretky. Pravidelně se festivalu účastní soubory z Německa, Itálie či Ruska.

N

a mnoha místech krajského
města se představí muzikanti
z Čech, Slovenska a dalších zemí
v rámci 52. ročníku mezinárodního
hudebního festivalu INTERPORTA
2018. Ten se uskuteční v Ústí nad Labem ve dnech 1. až 3.
června. Na návštěvníky čekají koncerty například Žalmana
a spol., skupiny Hradišťan. Na ty mladší posluchače pak vystoupení kapely Jelen.

V

Teplicích a dalších městech regionu
(Děčín, Litoměřice, Velké Březno,
Klášterec nad Ohří) začal 24. května 54.
ročník Hudebního festivalu Ludwiga van
Beethovena. Potrvá až do 21. června 2018. Všechny tyto
akce se konají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.

Ústecký kraj
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Cyklozávod Milada s rekordní účastí
V

Roudníkách na Ústecku
se konal 11. ročník Cyklozávodu Milada. Na trasu vyjelo rekordních 416 závodníků
všech věkových kategorií.
Hlavní závody odstartovaly
úderem 14 hodiny. Krátkou
trasu na 22 kilometrů opanovali Radek Chrudimský a Martina Marešová. Velký souboj
přinesl závod na dvojnásobnou
distanci, kdy spolu od startu
do cíle soupeřili teplický Jan
Wolf s Pavlem Linetem z Klínů.
V cílovém spurtu byl nakonec
o necelou vteřinu rychlejší Jan

Wolf. Z vítězství mezi ženami
se mohla radovat Barbora Maříková.
„Musím přiznat, že nás rekordní účast trochu překvapila.
Takový zájem jsme nečekali.
Rozhodně tomu napomohlo
i pěkné počasí. Co nás velmi
těší je téměř 200 dětí v dětských
závodech,“ řekl organizátor závodu Michal Neustupa.
Cyklozávod byl druhým závodem nového sportovního
seriálu Milada Tour. Vrcholem
celé tour bude 3. června oblíbený běžecký závod Milada Run.

Jezdcům přálo počasí.

Rodné Tyršovo město přinese ochutnávku všesokolského sletu

P

řípravy na Všesokolský slet
jsou v plném proudu a tradičně se na něj připravují i župy
ze všech krajů České republiky.
Výjimkou není ani ten Ústecký,
kde se generálka na slet uskuteční 2. června, a to v děčínské
basketbalové hale v Maroldově
ulici. Ještě před začátkem sletu
se lidé mohou těšit na tematický
sokolský průvod městem. Krajského sletu, který se v Děčíně
koná opět po šesti letech, se má
zúčastnit na devět stovek cvičenců z celého regionu, zastoupené

budou všechny generace, od
dětí až po seniory. Pro některé
se bude jednat o úplně první vy-

roslava Tyrše, bude opět hostit
tak významnou sportovní akci.
Děčínský slet je generálkou na

stoupení na veřejnosti. Skladby
nacvičují už i tříleté děti.
„Velmi mě těší, že Děčín, rodné město zakladatele Sokola Mi-

velký Všesokolský slet, který se
koná na začátku července v Praze,“ zdůrazňuje náčelnice děčínské župy Severočeské – Nováko-

vy Dagmar Toncarová.
Hlavním cílem sportovního
setkání na krajské úrovni je
sladit jednotlivé organizace
v sehraný a perfektně fungující celek, ve kterém vyniknou
všechny efekty pódiových skladeb. Dohromady jich sokolové
předvedou jedenáct. XVI. všesokolským sletem se Sokolové
připojují k oslavám 100 let od
založení republiky. Celostátní
slet se koná od 1. do 6. července na stadiónu v pražském
Edenu.

Krušnohorské noviny obdržely
prestižní cenu „Prix non pereant 2017“

P

rojekt Krušnohorské noviny obdržel v Praze, ve dvoraně Českého muzea hudby, za
přítomnosti náměstka ministra
kultury ČR Vlastimila Ourody
prestižní cenu „Prix non pereant 2017“ Syndikátu novinářů
ČR a sdružení Pro Bohemia za
1. místo v kategorii publicistika.
Spolkové periodikum „Krušnohorské noviny“, které vydává
Českojiřetínský spolek s řadou
českých i německých partnerů,
navazuje na tradiční titul „Erz-

gebirgs-Zeitung“. Tyto původní
noviny krušnohorských spolků
byly založeny roku 1880 v Jirkově, vydávány byly postupně
v Litvínově, Mostě a nakonec až
do roku 1943 v Teplicích; obnoveny byly před třemi lety, v květnu 2015. Redakce v současné
době sídlí na zámku v Litvínově.
Ústecký kraj patří od počátku
k podporovatelům tohoto vlastivědného projektu. V březnu
2016 nad ním přijal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.

květen 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali zámek Libochovice. Na výhru
se může těšit: Věra Slivoňová
z Chomutova, Helena Přívratská z Nového Boru a Václav
Pelcman z Děčína. Výhercům
gratulujeme.

osad. Víte, o jakou drobnou
památku se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 13. 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.

Dnešní hádanka nás zavede za drobnou sakrální památkou, která byla opravena
v roce 2017 a to i za přispění
Ústeckého kraje, který poskytl
v rámci Programu na záchranu
a obnovu drobných památek
dotvářejících kulturní krajinu
Ústeckého kraje na obnovu
této památky částku 90 000 korun. Značně zchátralý objekt
v majetku obce byl opraven i za
pomoci místních občanů, a je
tak dobrým příkladem v našem
kraji. Drobný objekt se nachází
v chomutovském okrese a naleznete ho na rozcestí několika

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.
Do 30. září Muzeum Rumburk
představí výstavu Velká válka
v korespondenci a artefaktech, která líčí události války
prostřednictvím
dochované
korespondence a signifikantních předmětů.

OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Výstava 100 let republiky je
ukázkou umělecké tvorby a prvorepublikových šatů kreativních studentů teplické střední
školy obchodu a služeb věnovaná právě 100. výročí vzniku
Československa. V muzeu k vidění do 28. 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

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 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.

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI
NAD LABEM

Československá výtvarná
scéna 1966–1968, výstava,
která je až na drobné výjimky
postavena především na zápůjčkách z regionálních galerií, bude reflektovat pluralitní
charakter československé scény. Představí celé spektrum
idejí a výtvarných postupů
s různým společenským kontextem. K vidění do 10. června.

křížovka o ceny

O

tázka V jaké disciplíně vyniká sportovec David Drahonínský? byla tajenkou naší dubnové křížovky. Odpověď na ni byla:
v lukostřelbě.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Miloš Vepřek z Krupky, Petr Král z Buškovic,
Růžena Komárová z Mostu, Ingeborg Vítová z Teplic a František
Lehotský z Chomutova. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše
květnová 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. června 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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