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Ústecký kraj
Na soutěži se odměňovalo

Když nemůžeš, tak přidej

str. 5

DĚTI SI ZKOUŠELY,
JAK JSOU NA TOM
S FYZIČKOU

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři krajských novin,
je až neuvěřitelné, jak čas rychle letí. Přijde
mi, že jsem vám teprve nedávno prostřednictvím těchto řádků přál to nejlepší v novém roce a najednou už je za námi polovina roku 2018 a dětem zbývá už jen měsíc
letních prázdnin. I v tom zbylém půlroce
nás čeká ale mnoho významných událostí.
Právě v nejbližších týdnech vrcholí období akcí Rodinného stříbra pro letošní rok.
I vás si tedy dovolím srdečně pozvat například do Žatce na dočesnou, do Peruce na Dožínky, do Račic na mistrovství světa
juniorů ve veslování nebo do Mostu na každoroční Czech Truck
Prix. A tím seznam letošních akcí ještě zdaleka nekončí.
Na podzim nás ještě čeká vrchol oslav stoletého výročí od
vzniku první republiky, který jsme pro vás naplánovali na poslední říjnový víkend v areálu litoměřického výstaviště. Po celé
tři dny bude připraven program plný nostalgie, který vás alespoň na okamžik vrátí v čase.
Máme toho na seznamu zbylých několik měsíců ještě opravdu hodně. Na podzim budeme chystat rozpočtový výhled na
příští rok a první říjnový víkend čekají města a obce v kraji komunální volby. V Chomutově, Litoměřicích a v Teplicích budou voliči vybírat i kandidáty do senátu. Přeji vám tedy, ať se
vám i zbytek letošního roku vydaří.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček
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vání zdravotních služeb, nikoli
kraj,“ uvedl v dopise hejtman
Oldřich Bubeníček. Ke kritické situaci došlo poté, co vloni
město Rumburk nepřijalo nabídku Ústeckého kraje pomoci
a vyhlásilo na nákup nemocnice
tendr, ze kterého nakonec odstoupil i poslední zájemce. Situaci ve zdravotnictví ve Šluknovském výběžku sleduje vedení
Ústeckého kraje dlouhodobě,
právě z tohoto důvodu reagovalo v loňském roce na žádost
o pomoc ze strany vedení nemocnice a města Rumburk.
Ústecký kraj před možným
odkupem a převzetím nemocnice společností Krajskou zdra-

Koulařská Grand Prix 2018

V ÚSTÍ LÉTALY KOULE
OPĚT DALEKO.
VYHRÁL HILL
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Na Tour de Feminin triumfovala
Američanka, Nosková skončila šestá

Š

luknovský výběžek znovu
po roce hostil prestižní Mezinárodní etapový cyklistický
závod žen Tour de Feminin,
Memoriálu Šárky Víchové Peškové, který se letos konal
již po jednatřicáté. Téměř 160
účastnic se utkalo o prvenství
v kopcovité krajině Českého
Švýcarska. Čtyřdenní závod
rozdělený do pěti etap nakonec
vyhrála Američanka Leah Thomas, nejlepší česká závodnice
a vrchařská specialistka Nikola Nosková skončila na šestém
místě.
Zahájení se zúčastnil také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který celý
závod odstartoval. V neděli vítězkám poblahopřál náměstek
hejtmana pro oblast školství,
mládeže a sportu Petr Šmíd

Zdravotnictví na Šluknovsku
inistr zdravotnictví Adam
Vojtěch před několik dny
obdržel dopis hejtmana Ústeckého kraje s výzvou, aby se ministerstvo začalo spolu se zdravotními pojišťovnami zabývat
situací v Lužické nemocnici
v Rumburku. Ústecký kraj má
v tomto směru velmi omezené
kompetence a ze zákona odpovídá pouze za zdravotnickou
záchrannou službu či za provoz
protialkoholní záchytky.
„Je nutné si skutečně uvědomit, že povinnost zajistit poskytování hrazených služeb svým
pojištěncům, je dána zákonem
právě zdravotním pojišťovnám.
Ty jsou povinny zajistit poskyto-

SBORY
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ DOSTALY
OD KRAJE DARY

votní požadoval zpracování
komplexní prověrky, která by
ukázala aktuální stav nemocnice, to však zástupci města
i nemocnice odmítli. „Zastupitelstvo kraje naposledy uložilo
radě kraje jednat se zdravotními pojišťovnami o zachování
nemocnice v Rumburku. Přesto je také možné, aby jednání k fungování rumburské či
varnsdorfské nemocnice vedla
dále pouze společnost Krajská
zdravotní, která zajišťuje pro
kraj stěžejní rozsah péče a bez
jejího odborného posouzení
nemůže kraj do situace nijak
zasáhnout“ uvedl hejtman Bubeníček.

Prezident Miloš Zeman navštívil již pošesté Ústecký kraj

Letošní etapový závod se jel v rychlém tempu.

i krajský zastupitel Pavel Vodseďálek. Ředitel závodu Jiří
Vích převzal z rukou náměst-

ka hejtmana Petra Šmída certifikát o zařazení závodu do
programu Rodinné stříbro Ús-

teckého kraje, kterého je tento
cyklistický podnik součástí.
Pokračování na straně 8

Aktuálně k autobusové dopravě v kraji

P

řinášíme vám aktuální informace k situaci v autobusové
dopravě v Ústeckém kraji, které
byly známy v době uzávěrky novin, tedy 23. 7. 2018. Ústecký kraj
již několik měsíců intenzivně jedná na základě uzavřené smlouvy
z roku 2014 o dalším provozu autobusové dopravy v kraji se společností Busline a.s. Společnost
kraji oznámila, že požadují navýšení financí nad rámec smlouvy tedy i nad rámec své tehdejší
nabídky ve výběrovém řízení,
v opačném případě hovoří vedení
firmy o ukončení dopravy. Vedení
kraje se společností intenzivně
jedná a požaduje i nadále plnění
smlouvy v jejím plném rozsahu.
Cestujícím doporučujeme sledovat webové stránky Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz, kde najdou aktualizované informace.
„Společnost nám oznámila, že
pokud jí kraj na dopravu peníze
nepřidá, hrozí jí insolvence a 26.
července její autobusy nevyjedou.

Požadavky společnosti Busline
nejsou reálné a Ústecký kraj je
nemůže splnit, aniž by neporušil
zákon o veřejných zakázkách.
Společnost požaduje navýšení
financí nejen na mzdy řidičů, ale
také na provoz i pohonné hmoty.
V podstatě tedy jejich požadavky
absolutně popírají jejich nabídku
z výběrového řízení, na základě kterého s nimi byla uzavřena
smlouva,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.
Celkem by se jednalo o více než
100 milionů korun za rok. Společnost BusLine zajišťuje dopravu na Děčínsku, Ústecku, v části
Litoměřicka, Lounska a okolí
Vejprt na Chomutovsku. Ústecký
kraj nyní jedná dál nejen se společností Busline o plnění smlouvy
a tedy i nadále provozování autobusové dopravy ve všech těchto
oblastech, ale připravuje se také
na variantu, že by společnost
splnila své výhružky, smlouvu po-

rušila a nevyjela. Kraj nyní jedná
s dalšími dopravci o možnostech,
jak zajistit, aby v tomto případě
cestující výpadek Busline pocítili co nejméně. „Stále věříme, že
společnost přestane na Ústecký
kraj tímto způsobem tlačit, brát
si cestující jako rukojmí a dostojí
svým smluvním závazkům,“ dodal náměstek Komínek.
Ústecký kraj již společnosti
Busline v roce 2017 přidal na
mzdy řidičů 5,7 milionů korun
na každou oblast a uzavřel s ní
dodatek, ve kterém se dopravce
zavázal jezdit do konce června
roku 2019. Právě v reakci na
tyto dodatky Ústecký kraj založil
vlastní dopravní společnost, která by v budoucnu převzala oblasti, u kterých dopravci již nebudou
schopni plnit své smluvní závazky. „Samozřejmě jsme připraveni
zaměstnat všechny řidiče, kteří
budou mít zájem pro dopravní
společnost pracovat,“ uvedl náměstek Jaroslav Komínek.

Kytlice slaví. Právě sem putuje titul
Vesnice roku Ústeckého kraje 2018
O

Tradičním ceremoniálem začala návštěva prezidenta České republiky v Ústeckém kraji. Po příjezdu
ho společně s chotí Jitkou přivítal před budovou Krajského úřadu Ústeckého kraje hejtman Oldřich Bubeníček, který měl na sobě hejtmanský řetěz. Ten používá při takto významných událostech jako je návštěva
hlavy státu. Více o třídenní návštěvě se dočtete na straně 4, kde je také obsáhlá fotogalerie.

bec Kytlice na Děčínsku, která sousedí s hranicí Libereckého kraje, získala pro letošní rok významné
ocenění Vesnice roku Ústeckého kraje roku 2018. Po Libochovanech, které zvítězily
v loňském roce, putuje ocenění do malebné obce s téměř 500 obyvateli.
Kytlice leží na říčce Kamenice v CHKO Lužické
hory. Skládá se z pěti místních částí Dolní Falknov,
Falknov, Hillův Mlýn, Kytlice a Mlýny. Vzhled obce
má charakter památkové rezervace – k vidění tu je

řada zachovalých podstávkových stavení a roubených chalup.
Obec Kytlice žije bohatým společenským životem zastoupeným Kytlickým ochotnickým spolkem a Kytlickým loutkovým ochotnickým spolkem
pod vedením Dámy české kultury Heleny Albertové. V obci výborně funguje jednotka dobrovolných
hasičů a Kytlický chrámový sbor.
Mezi nejoblíbenější akce, na kterých se podílí
řada občanů, patří Společenský ples, Pohádkový
les, Bleší trhy, Dny s IZS či pálení čarodějnic.
V Kytlici se 17. srpna uskuteční oficiální vyhlášení soutěže Vesnice Ústeckého kraje roku 2018.

Ústecký kraj
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Přeshraniční spolupráce funguje,
shodli se na konferenci zdravotníci
z Ústeckého kraje i Saska

Náměstek hejtmana Stanislav
Rybák na výroční konferenci.

N

a Krajském úřadu Ústeckého kraje se uskutečnila výroční konference v rámci
projektu Podpora přeshraniční
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických a záchranných
služeb. Setkání všech zainteresovaných stran bylo zaměřeno
na předání zkušeností a zhodnocení vzájemné spolupráce
jednotlivých aktivit, které byly
doposud realizovány.
Česko-německý projekt funguje již od 1. října 2016. Za ty
roky se uspořádala celá řada
prospěšných akcí. „Když jsme
před lety připravovali koncept
této česko-německé spolupráce,
nějakou dobu trvalo, než se doladila kooperace mezi spolkovou
zemí Svobodný stát Sasko, Karlovarským, Libereckým a Ústec-

kým krajem. Dnes bych vám tu
chtěl poděkovat, že jste se podíleli na přípravě všeho, co vedlo
k tomu, že nám všem spolupráce
přináší nepochybné výsledky vedoucí k záchraně lidských životů
jak zdejších občanů, tak i turistů, kteří příhraniční oblasti
navštěvují,“ uvedl v úvodní řeči
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák.
Výroční konference se zúčastnili zástupci hlavního partnera
projektu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, dále
pak zástupci VOŠ a SZŠ Ústí
nad Labem a zástupci „červených křížů“ ze saských měst
(Pirna, Sebnitz nebo Dippoldiswalde).
Cílem projektu, který končí
30. září 2019, je výstavba sasko-české sítě v oblasti zdravotnických záchranných služeb (ZZS)
k zintenzivnění a zlepšení přeshraniční schopnosti zásahových výkonů a nasazení v oblasti
ZZS. Cílem je i optimální zabezpečení poskytování zdravotní
péče pro obyvatele v příhraničí,
stejně jako k rozvoji přeshraniční kooperace ve vzdělávání,
k dlouhodobému zlepšení a posílení odborných, jazykových
a interkulturních kompetencí
zaměstnanců v oblasti ZZS
a studentů a pedagogů v oboru
zdravotnický záchranář.

Srpnové farmářské trhy

P

rázdniny jsou v polovině
a s nimi jsou také na náměstích měst Ústeckého kraje tradičně připraveni farmáři se svými
regionálními produkty. Na obvyklých místech budou prodávat
své výrobky, které jsou známkou
té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské
trhy pořádá o. s.
Český um - Artificum Bohemicum
pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na srpen
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 1., 8., 15. a 29. srpna od 8
do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 11. a 25. srpna
od 8 do 12 hodin. Litoměřice:
ulice 5. května, soboty 11. a 25.
srpna od 8 do 12 hodin. Louny:

Mírové náměstí, soboty 4. a 18.
srpna od 8 do 12 hodin. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 7.,
14., 21. a 28. srpna od 8 do 12
hodin. Kadaň: Mírové náměstí,
středa 8. srpna od 9 do 16 hodin.
Málkov u Chomutova: u pozemní komunikace
E442/13, neděle 5., 12., 19.
a 26. srpna od
6 do 14 hodin.
Roudnice nad
Labem: Husovo náměstí, soboty 11. a 25.
srpna od 8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátky 10. a 24.
srpna od 9 do 16 hodin. Areál
Sokol Teplice – Trnovany, soboty
11. a 25. srpna od 8 do 12 hodin.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 7., 14., 21. a 28. srpna od
9 do 16 hodin, čtvrtky 2., 9., 16.
a 23. srpna od 9 do 16 hodin.

červenec 2018

Můj názor: RADU KRAJE ČEKÁ NELEHKÝ ÚKOL – PŘIPRAVIT ROZPOČET NA ROK 2019
Letošní rok se přehoupl do své poloviny, a proto bychom vás rádi požádali o příspěvek na téma: Co nejdůležitějšího podle Vás
čeká Ústecký kraj v druhé polovině roku 2018?

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Redakční rada tohoto plátku nám opět určila téma, o čem
máme psát. Možná se domnívá,
že v okurkové sezoně je to to pravé ořechové. Já jsem názoru, že
to čtenáře moc zajímat nebude.
Co by ale zajímalo mne i řadu
čtenářů je těchto devatero jednoduchých otázek: 1) kdy začne kraj s veřejnými prostředky
hospodařit tak, aby si neustále
nepůjčoval další peníze a nezadlužoval se? 2) kdy se konečně
rozeběhnou potřebné investice
do komunikací a mostů v havarijním stavu? 3) kdy kraj konečně vypracuje a podá legislativní
návrh k sociálním dávkám na
bydlení, aby hordy nepřizpůsobivých dále nedevastovaly naše
města? 4) kdy kraj konečně začne budovat cyklostezku Ohře,
nad kterou už strávil přes deset
let příprav? 5) kdy si kraj provede analýzu efektivity počtu šesti
stovek úředníků? 6) kdy si kraj
uvědomí, že vytvoření funkcí
pro uvolněné předsedy výborů
jsou vyhozené peníze a nepřináší prakticky nic pro občany
kraje? 7) Kdy odpovědní na kraji
pochopí, že investice do obnovy
památek je naše povinnost pro
zachování kulturního dědictví
pro budoucí generace a posílí
rozpočet na úkor jiných zbytečných výdajů? 8) Kdy se rozhodneme zrušit tyto noviny, které
stojí daňového poplatníka přes
šest miliónů korun ročně a jejich
informační hodnota je téměř nulová? 9) Kdy si uvědomíme, že
naše práce je služba a čeká se od
nás předání kraje v lepším stavu,
než v jakém nám byl občany na
čtyři roky svěřen?
Ladislav Drlý (KSČM), krajský zastupitel
Každá událost je důležitá. Některá pro celý kraj, některá pro
omezený okruh občanů. U těch

prvních si většinou ani neuvědomíme, jak zásadně změní život
občanů kraje, bereme je jako
samozřejmost. Ty druhé nás nezajímají, pokud zrovna nejsme
těmi, kterých se týká. Vybírat,
které jsou ty „nej“ je proto velice obtížné. Proto se zaměřím na
ty události, které mohu bezprostředně ovlivnit. Na závěr prázdnin je připravováno podepsání
smluv o realizaci velké investiční
akce „Nová komunikace u města
Chomutova“. Jde o vybudování
„obchvatu“ města, který v Chomutově odlehčí křižovatce ulic
Mostecké a Čelakovského, v nedalekých Otvicích sníží dopravu
na komunikaci rozdělující obec
a zvýší tak bezpečnost občanů.
Zjednoduší se jihovýchodní propojení dálnice D7 s komunikací
I/13. Celkové náklady na realizaci přesáhnou 570 mil. Kč, z toho
85% bude hrazeno z dotace EU.
Současně budou probíhat výběrová řízení na dodavatele dalších
dopravních akcí: „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ za cca 320 mil. Kč a „Most
Štětí na silnici III/26119“ za cca
160 mil. Kč. Také u obou těchto
akcí je předpokládáno spolufinancování z fondů EU, na úhradě nákladů u mostu ve Štětí se
navíc podílí město Štětí a firma
Mondi. Pro kraj a jeho občany
bude mít velký význam i naše rozhodování o dalším osudu linkové
autobusové dopravy. Jedním
z dopravců jsme tlačeni, možná
by se dalo říci vydíráni k tomu,
abychom mu v rozporu s výsledky výběrového řízení a uzavřenými smlouvami navýšili úhradu
za ujeté kilometry. A ne o málo!
Zhruba o 50% vysoutěžené ceny,
tj. cca o 13 Kč/km. A nenechte se
mýlit. Nejde o navýšení z důvodu
navýšení mezd řidičů v důsledku
usnesení vlády. To jsme vyřešili
před rokem uzavřením dodatku,
ve kterém se dopravce zavazuje
provozovat linkovou autobuso-

vou dopravu do června 2019.
Pokud bychom na hru dopravce
přistoupili, jakou máme záruku,
že za několik měsíců nebude chtít
další navýšení, jakou máme záruku, že navýšení půjde skutečně
jen na platy řidičů? Jak by k tomu
přišli ostatní dopravci, kteří pro
kraj jezdí? Jak by k tomu přišli
ti, kteří ve výběrovém řízení neobstáli, protože byli třeba jen
o několik desítek haléřů dražší,
než tato firma? Obdobně těžké
rozhodování nás čeká o zajištění
zdravotní péče ve Šluknovském
výběžku. Pokus o převedení nemocnice Rumburk do Krajské
zdravotní se nepodařil „díky“ nesplnitelným požadavkům města,
i ne zrovna korektnímu jednání
jeho zástupců. Osobně se domnívám, že problém Lužické nemocnice není v úhradové vyhlášce,
ani v nedostatku lékařů, ale ve
vedení nemocnice. Kde je pes zakopán je zřejmé z Výroční zprávy
nemocnice za rok 2016, kde je na
straně 11 uvedeno, že nemocnice
měla k 31. 12. 2016 celkem 36 lékařů, 28 THP a 37 zaměstnanců
dělnické profese… Je skutečně
nutné, aby téměř každý lékař měl
svého THP? V jiných srovnatelných nemocnicích stačí poloviční
počet. Na udělání pořádku v nemocnici není třeba, aby ji vlastnil
kraj, na to by mělo stačit vedení
města. Kraj se soustředí na jednání se zdravotními pojišťovnami, ale ani tady se nenechají čekat jednoduchá rozhodnutí.

Pavel Csonka (ČSSD), krajský zastupitel
Polovina roku utekla jako
voda a dá se říci, že i polovina
volebního období. Druhá polovina roku 2018 bude pro Ústecký kraj znamenat především
usilovnou práci při přípravě
rozpočtu na rok 2019, takže finanční výbor a následně i Rada
ÚK budou mít nelehkou práci,
aby rozpočet připravili tak, aby

byl průchodný pro celé naše zastupitelstvo. Budeme se muset
zabývat plánem oprav komunikací, ale také mostů, které nejsou
zrovna v ideálním stavu a zajistit
tak i dopravní obslužnost. V oblasti regionálního rozvoje bude
nezbytné usilovně pracovat na
projektové činnosti cyklostezky
Ohře, kterou já osobně považuji
z hlediska turistického ruchu za
důležitou součást našeho regionu. Dále se pokusím z jiných oblastí vypíchnout jen to nejdůležitější, protože na toto téma moc
prostoru k mému názoru není.
Takže například v oblasti sociální budeme finišovat s procesem
přípravy a schvalování nového
střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na roky 20192021 a to již v kontextu novely
vyhlášky 505/2006 Sb. Tento
plán je obligatorní povinností
kraje. S ohledem na skutečnost,
že v kraji je velmi poptávána
služba pro-Domovy pro osoby se
zdravotním postižením pro cílovou skupinu od 7 do 26 let a kraj
chce tuto službu uspokojit tak
bude intenzivně pokračovat na
rekonstrukci zakoupených objektů na tuto službu, Další investice se plánují například v DOZP
Domov bez zámků Tuchořice,
kde bychom se ucházeli na tuto
akci o dotaci z IROP. V oblasti
zdravotnictví v rámci stabilizace
lékařských pracovníků je opět
vyhlášen stipendijní program
a cílem bude opět tento program
naplnit, vyhodnotit a se studenty podepsat smlouvy a zajistit
tak pro náš region nové, mladé
lékaře. Nemohu opomenout ani
rozjetý projekt od České rozvojové agentury, kde Ústecký kraj
ve spolupráci s KZ a.s. a střední zdravotní školou Ústí nad
Labem chce nabídnout absolventům střední zdravotní školy
z Vršce z autonomní oblasti Vojvodina kombinované vyšší odborné studium pro česky mluvící
studenty v oboru diplomovaná
všeobecná sestra. V září k nám
přijede delegace právě z města
Vršac, kde chceme srbským studentům a pedagogům ukázat
Masarykovu nemocnici, školu,
internát a seznámit je s naším
prostředím a podmínkami studia. Samozřejmě v dalších oblastech jako školstvím, kultura,
zemědělství a životní prostřední
je spousta důležitých úkolů.

Hejtman s velvyslancem ČR v Kyjevě otevřel v Užhorodu Dům regionu s cílem reprezentovat Ústecký kraj

D

en před prvním výročím
podpisu Dohody o spolupráci mezi Ústeckým krajem
a Zakarpatskou oblastní radou
zahájil hejtman Oldřich Bubeníček, společně s velvyslancem
ČR v Kyjevě Radkem Matulou,
činnost „Českého domu“ – oficiálně Domu regionu – Užhorodu.
Cílem projektu je reprezentace
Ústeckého kraje a také realizace aktivit vedoucích k rozvojové
pomoci Zakarpatí.
Velvyslanec České republiky na Ukrajině Radek Matula
při slavnostním otevření uvedl:
„Jsem rád, že se opět mohu nacházet v Užhorodu, v Zakarpatské oblasti, kde Češi zanechali
celou řadu významných stop
a i dnes se aktivně podílí na životě oblasti a města. Ukrajina
představuje pro Českou republiku velmi důležitého, přirozeného partnera. Partnera, s nímž
chceme zachovat a dále rozvíjet pestrou škálu vzájemných
vztahů. Partnera, který má naši

podporu mezinárodně – politickou a je rovněž příjemcem české
rozvojové, transformační a humanitární pomoci. Projektová
pomoc a podpora – z centrální
úrovně, ale i z úrovně některých
českých krajů – byla za poslední
cca čtyři roky, tj. po revoluci důstojnosti, nebývale aktivizována, získala pevné obrysy, stala se
viditelnou a upevnila pozici ČR
ve vnímání ukrajinské odborné
i široké veřejnosti. A napomáhá utváření dobré atmosféry ve
dvoustranné česko – ukrajinské
relaci. Výlučné postavení mezi
ukrajinskými regiony, z historického i kulturního hlediska, má
pro Českou republiku Zakarpatská oblast.“
Důkazem tohoto výlučného
postavení je zájem celé řady českých krajů o partnerské vztahy
a spolupráci právě se Zakarpatskou oblastí. A v Užhorodu
se obě strany sešli hlavně díky
přesvědčení vedení Ústeckého
kraje, ale i dalších představitelů

kraje, podnikatelských kruhů, že
další prohloubení vzájemné spolupráce se Zakarpatskou oblastí
bude prospěšné a oboustranně
výhodné.
„Dnes se zde otevírá Dům
regionu, chcete-li Český dům,
který zde bude reprezentovat
Ústecký kraj. Toto zastoupení
Ústeckého kraje bude provozované péči Ústecko-zakarpatské
agentury. Chci poblahopřát
všem, kteří se podíleli na zdaru
této myšlenky. Je to určitě velká hodina pro všechny, kteří se
o tento projekt zasazovali a věnovali jeho přípravě spoustu úsilí, času i finančních prostředků.
Skončila první etapa realizace
myšlenky, realizace projektu,
autoři mohou slavit zdařilé zakončení díla – a mohou slavit
s oprávněnou hrdostí,“ dodal
Radek Matula.
Zároveň k tomu připojil i přání, aby ta další etapa, tedy vlastní, praktická činnost spolku,
Ústecko-zakarpatské agentu-

ry, činnost tohoto domu, byla
úspěšná. „Nyní je třeba usilovat o to, aby tyto prostory byly
co nejčastěji naplněny zájemci
o spolupráci obou regionů v různých oblastech života; v obchodu

a ekonomice, při hledání nových
možností pro investiční činnost a obchodní a průmyslovou
spolupráci, v kultuře, vzdělání,
cestovním ruchu. Aby se zde co
nejčastěji konaly zajímavé akce,

aby se Český dům stal místem
schůzek podnikatelů, studentů,
krajanů. Zkrátka všech, kteří
mají kladný vztah k Čechům,“
přál si hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

Zprava stojící: velvyslanec ČR v Kyjevě Radek Matula, předseda oblastní rady ukrajinské Zakarpatské
oblasti Michail Rivis a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
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Doprava Ústeckého kraje informuje o změnách tarifu a o slevách

O

d 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy
Ústeckého kraje. Hlavní změnou je zanesení nových slev
nařízených státem, tedy pro
děti do 18 let, studenty do 26
let a seniory nad 65 let dosáhne
sleva nově 75 % z obyčejného
jízdného.
Ústecký kraj ve spolupráci
s městy zapojenými do DÚK
připravil systém slev v širším
rozsahu, než vyžadují státní
předpisy. Rada Ústeckého kraje zavedení slev již schválila
v květnu a v červnu a cestující
od 1. 9. využijí slevy v plném

rozsahu ve vlacích, zelených
autobusech, na turistických
železničních i lodních linkách
a také včetně jízd MHD po městech Bílina, Děčín, Chomutov,
Jirkov, Litvínov, Most, Teplice,
Ústí nad Labem a Varnsdorf.
Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek
k tomu uvádí: „Stát chtěl pro
tyto cílové skupiny cestujících
zavést slevy, ale již vůbec neřešil, aby se takové slevy poskytovaly v integrované dopravě,
tedy při přestupech na MHD,
ani při jízdách městskou dopravou samotnou. Dokonce

při poskytnutí takové slevy
i při přestupu na MHD bude
stát dopravcům krátit dorovnání poskytnuté slevy. Přesto
jsme se rozhodli nové slevy
všem cestujícím DÚK v plném
rozsahu poskytovat, a tedy
i v MHD.“
Kdyby kraj takto nezasáhl,
neměly být nové 75% slevy in-

tegrovanými jízdenkami a neplatily by na přestup na MHD.
Například po městě Ústí nad
Labem by se dalo jezdit vlakem
a autobusem s touto slevou pro
děti či seniory jen za 4 Kč, ale
městským autobusem a trolejbusem stále za 9 Kč, pro seniory za 10 Kč, pro studenty za
18 Kč. Tím by vlastně skončila

integrace pro děti, studenty
a seniory, což je přesně proti
zájmu kraje. Úpravou ze strany kraje zůstanou všechny jízdenky přestupní a integrované
s MHD v kraji a MHD bude stát
ve městech stále stejně jako regionální doprava, tedy sleva
dosáhne 75 %. Nově se od září
do DÚK zapojují i města Most
a Litvínov, a tak i tam budou
rovnou platit nové slevy pro
nejmladší i nejstarší cestující.
Vzniklou ztrátu na tržbách
dopravců MHD prostřednictvím měst uhradí kraj, který
odhaduje, že zvýšené finanční

náklady převážně pokryje státní kompenzace linek příměstských autobusů a osobní železniční dopravy (která se bude
chovat podobně jako by došlo
k navýšení tržeb). I tak ale kraj
odhaduje, že dojde k nepokrytí
ztráty z poskytování slev podle
předběžných výpočtů několika mil. Kč ročně. Ani příprava
systému nebyla jednoduchá: za
průzkumy skladby cestujících
a výpočtové modely rozdělení
tržeb a státní kompenzace, aby
byly v souladu se státními metodikami, zaplatí kraj asi 800
tisíc korun.

Turistické linky lákají přes léto na výlety V Žatci si lidé připomněli výročí

O

d konce března, kdy byl v letošním roce zahájen provoz nostalgických železničních
turistických linek T1 až T6 a lodních linek 901,
902, zájem cestujících o tyto spoje zaměřené na
rekreační turistiku neustále narůstá. A to nejen ze strany obyvatel Ústeckého kraje, ale též
i z okolních krajů, a dokonce i z opačného konce
republiky.
Všechny železniční nostalgické linky jsou
v letních měsících v provozu o víkendech a svátcích a lodní linka 901 od středy do neděle. Linka
902 má v létě pauzu a na svou trasu opět vypluje
na konci září.
Kromě klasických „T“ linek, mají turistický
potenciál i další železniční a autobusové linky
DÚK. Například pro cestování po Českosaském
Švýcarsku to jsou autobusy 434 a 435 nebo vlaky U27 a U28. K zajímavým turistickým místům

cestující zavezou i další linky DÚK. Na Sněžník
je to linka 433, na Úštěcko 452 a U11, těsně
pod vrchol Komáří vížky 484, do Vejprt linka
600 a U15, nebo třeba na Moldavu 493 či U25
(v současné době zajišťovaná náhradní autobusovou dopravou). Velmi vyhledávané jsou přeshraniční linky směřující do sousedního Saska,
autobus 398 z Teplic do Drážďan nebo vlak RE
20 Litoměřice-Drážďany.
Pro cestování na výlety doporučujeme využít
jednodenní síťové jízdenky. Tyto jízdenky využité k celodennímu cestování obvykle nabídnou
výhodnější cenu než několik jednotlivých jízdenek.
Jízdní řády a informace o jízdném najdete na
www.dopravauk.cz případně v informačních
kancelářích DÚK, turistických infocentrech
nebo na pokladnách ČD.

Hejtman se seznámil se životem ve Slavětíně

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil Slavětín, městys nacházející se
v okrese Louny. Zde ho na radnici uvítal starosta
Jaroslav Jandl. Během krátkého úvodního setkání
probrali několik stěžejních témat a poté následovala prohlídka Slavětína.
Starosta v úvodu setkání hejtmanovi představil
život v městysu a vize do budoucnosti. Diskutovalo se také o možnostech čerpání financí z Fondu
Ústeckého kraje. Následně se spolu přesunuli do
tamního kostela svatého Jakuba Většího, který je
velkým lákadlem pro turisty. Jedná se o původní
dochovanou románsko-gotickou jednolodní stavbu ze 14. století. Kostel je proslulý nádhernými ná-

stěnnými malbami. Dále si hejtman za doprovodu
jednatele Lukáše Suchého prohlédl Rodinnou farmu – Suchý s.r.o., která se stala Farmou roku 2004.

Hlasujte: České a slovenské stavby století

D

o 15. září může veřejnost
hlasovat v anketě České
a slovenské stavby století, která probíhá v rámci oslav 100.
výročí vzniku Československa.
Mezi stovkou nominovaných má
Ústecký kraj hned čtyři želízka
v ohni. Jsou jimi Masarykovo
zdymadlo v Ústí nad Labem, vodní nádrž Fláje, Kolektivní dům
v Litvínově a přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
Do projektu byla zařazena
stavební a architektonická díla
s ohledem na jejich význam
a přínos od roku 1918 do sou-

časnosti. V Československu,
poté i v České a Slovenské republice bylo postaveno mnoho
významných a pro další vývoj
společnosti důležitých staveb,

ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců
českých a slovenských asociací
a svazů dlouhodobě spjatých
s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou
stranu bylo nominováno 66
staveb, za slovenskou pak 34
staveb.
Hlasování potrvá do 15. září
na webu www.stavbystoleti.cz.
Každý hlasující má k dispozici
maximálně 10 hlasů, z nichž
každá stavba může dostat 1 až
10 hlasů.

vypálení Českého Malína na Volyni

U

památníku Malínských
obětí před hřbitovem v Žatci se uskutečnil pietní akt k 75.
výročí vypálení obce Český Malín na Volyni. Akci uspořádalo
Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel – region Žatec. Za spolek
byl přítomen i jeho předseda
Jaroslav Vodička, který se u památníku setkal s hejtmanem
Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem či starostkou Žatce
Zdeňkou Hamousovou.
Několik desítek obyvatel Žatce si poslechlo projevy přítomných k uctění památky. „Neměli bychom zapomenout na
statečnost volyňských Čechů,
kteří tvořili jádro armády generála Svobody. Ta po boku Rudé
armády bojovala za osvobození
Československa. Mnozí se do
své vlasti bohužel nikdy nevrátili. Velké poděkování si zaslouží i ti, kteří došli až sem,“ uvedl
hejtman Bubeníček.
Za druhé světové války vypálili nacisté kromě Lidic a Ležáků i některé další české vesnice.
Jednou z nich byla obec Český

Malín na severozápadní Ukrajině. V červenci 1943 zde němečtí
vojáci zmasakrovali přes tři sta
českých osadníků. Osudného
13. července 1943 v sedm hodin
ráno obklíčilo obec asi patnáct
set německých vojáků. Obyvatelé byli pod záminkou přezkoumání dokumentů vyhnáni
ze svých domovů a odvedeni do

sousedního (Ukrajinského) Malína, ze kterého se podle svědků
už ozývala střelba. Vojáci oddělili ženy, děti a starce od mladíků a mužů, poté všechny muže
a část žen odvedli do kostela,
školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Ten,
komu se podařilo dostat ven, byl
následně zastřelen.

Piety se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

21. velká letní cena ústeckého kraje

dostihoVÉ ODPOLEDNE
97. Vršanská uhelná a CHARVÁT Group Svatováclavská cena
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Návštěvníkům bude k dispozici tradiční kyvadlová doprava zdarma!
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Hipodrom Most a. s., K Hipodromu 213, 434 01 Most

Dopravní podnik
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Jednou z nominovaných staveb je Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem.
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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.

Kurzy lidové tvorby v Bechlíně
Vidět a naučit se řemeslo našich předků, to je výzva k absolvování některého z kurzů v dílně
lidové tvorby paní Jiřiny Šustrové. Přijďte si vyrobit zvykoslovné
předměty z nejdostupnějších
přírodních materiálů. Pod vedením mistrů lidové tvorby si
v Bechlíně můžete vyrobit pomlázku, kraslici, zvířátka nebo
svícen z nekynutého pečiva či

panenku Moranu, vyzkoušíte
si modrotisk, výrobu ze žitné
slámy či z kukuřičného šustí.
Případně se můžete pokochat
pohledem na místní Podřipský betlém z kukuřičného šustí
a dřeva. Tyto předměty představovaly symboly života, plodnosti a úrody, štěstí i smrti a my se
k nim stále vracíme pro jejich
svébytnou poetickou krásu. Nejbližší termíny kurzů výroby figurek z kukuřičného šustí nebo
z vizovického pečiva najdete na
webových stránkách Prodejní
dílny lidové tradice Bechlín.

s ukázkami dobových řemesel,
rytířské turnaje, kolbiště, dětská
střelnice, rytířské ležení, sokolníci a další hry a atrakce. Námět
čerpá z návštěv římského císaře
a českého krále Karla IV., který
město osobně navštívil v letech
1367 a 1374 a udělil Kadani
mnoho privilegií.

bit čokoládu tak, jak se vyráběla
kdysi. Jednou z lahodných dobrot je klášterecká medová koule.
Smícháním smetany, medu, vanilkového lusku a mléčné čokolády vznikne hmota, ze které se
následně udělají kuličky, které se
obalí v temperované mléčné čokoládě a vloží do blanšírovaných
mandlí. Všechny domácí a ručně
vyráběné produkty ochutnáte
v čokolatérii v Klášterci nad Ohří
v historickém centru města.

Císařský den® v Kadani (Rodinné stříbro Ústeckého kraje)
Jedinečným zážitkem, který si
můžete vychutnat pouze v Kadani, je slavnost CÍSAŘSKÝ
DEN®. V letošním roce oslavíme již 26. příjezd Karla IV. se
svoji družinou do královského
města Kadaně v sobotu 25. srpna. Jednotlivé scény v historickém centru města a jeho okolí
obsadí hudební skupiny, scénický šerm, taneční soubory, tržiště

Klášterecká medová koule
Rodinná Čokolatérie U Karolíny se specializuje na vlastní
ručně vyráběnou čokoládu, dezerty a pralinky. Žádné stroje,
žádné linky a splněný sen vyro-

Loretánské slavnosti 2018
v Rumburku
Celodenní divadelní a hudební slavnost, prožitek jednoho
dne v době baroka pro celou
rodinu, to jsou Loretánské slavnosti. Uskuteční se v sobotu 15.
září 2018 od 10 do 17.30 hodin
a pořádá je Římskokatolická
farnost – děkanství Rumburk,
spolupořadatelem
slavností

je Město Rumburk. Slavnosti
mají duchovní i světský rozměr.
V programu má své místo mše
svatá, která připomene posvěcení loretánské kaple a pobožnost
Svatých schodů, dále hudební
vystoupení dětských pěveckých
sborů regionu, koncerty historické hudby, divadelní pohádky,
tvoření ve výtvarných dílnách,
komentované prohlídky běžně
nepřístupných prostor apod.
V případě deště se program
uskuteční v kostele sv. Vavřince. XXII. Loretánské slavnosti
v Rumburku jsou součástí Dnů
evropského dědictví 2018. Akce
se koná za podpory Ministerstva
kultury a Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien v rámci
projektu „Poutní místa Šluknovska“.

Prezident Miloš Zeman navštívil již pošesté Ústecký kraj

N

a třídenní návštěvu Ústeckého kraje, v pořadí
již šestou, zavítal v polovině
června prezident republiky
Miloš Zeman. Na Krajském
úřadu Ústeckého kraje přivítal prezidentský pár hejtman
Ústeckého kraje s chotí. Miloš Zeman se ještě dopoledne
setkal se členy Zastupitelstva
Ústeckého kraje za účasti starostů měst a obcí s rozšířenou
působností.
V Třebívlicích se prezident
setkal s významnými podnikateli Ústeckého kraje v zemědělství, vítězi letošních
ročníků soutěží „Regionální
potravina“ a „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče“. První den zakončil Miloš
Zeman návštěvou města Podbořany, kde se setkal s představiteli města a s občany.
Další den zahájil Miloš Zeman svůj pobyt návštěvou

elektrárny Ledvice, kde se setkal s vedením společnosti a se
zaměstnanci. Na mosteckém
autodromu se posléze setkal
s významnými osobnostmi
a sportovními reprezentanty
Ústeckého kraje. Odpoledne přijel mezi občany Bečova
a Lišan, kde získal vysoké procento hlasů ve druhém kole
prezidentských voleb.
Poslední den návštěvy Ústeckého kraje začal prezident
v Bílině setkáním s vedením
města a starosty okolních obcí
a besedou s občany. Třídenní
návštěva byla zakončena na
státním zámku Jezeří závěrečnou tiskovou konferencí.
První dáma měla připravena
separátní program, Ivanu Zemanovou doprovázela hejtmanova choť Jitka Bubeníčková.
Mimo jiné navštívily obě dámy
Oblastní muzeum v Mostě,
kde se konala vernisáž k výstavě 100 let od vzniku ČSR.

Miloš Zeman si Ústecký kraj oblíbil.

V Podbořanech na náměstí bylo plno jeho voličů, ale také zvědavců.

Druhý den své návštěvy zavítal i mezi zaměstnance Elektrárny Ledvice.

V obci Lišany na Lounsku, kde ho volilo téměř 95 procent lidí, se
setkal se starostou Josefem Hořejším.

Svou pouť Ústeckým krajem zakončil Zeman tiskovou konferencí
na zámku Jezeří na Mostecku.

Prezidentova choť Ivana měla separátní program. Během tří dní navštívila Oblastní muzeum Most, kde se konala vernisáž výstavy 100 let od
vzniku samostatného československého státu.

Na závěr své návštěvy přišla potěšit svou přítomností také klienty
Domova pro seniory Jiřího Wolkera v Mostě.

Ústecký kraj
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Děti si ve Varnsdorfu vyzkoušely, jak jsou na tom s fyzickou zdatností
A

reál za sportovní halou ve
Varnsdorfu se stal dějištěm
zápolení dětí školou povinných
při aktivitách s názvem Army
Test. Tuto akci organizuje Asociace pro podporu aktivní zálohy
ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Záštitu
poskytl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd.
Děti si tak vyzkoušely o něco
víc náročnou formu tělesné výchovy. Army test se skládal z pěti
disciplín. Známkování dětských
výkonů bylo přímo úměrné je-

jich věku tak, aby každé dítě
úkoly zvládlo. Ze sportovního
dne si tak každý odnesl nejen
spoustu zážitků, ale také diplomy a věcné ceny.
Ústecký kraj již dlouhodobě
finančně podporuje sportování
dětí; a to převážně v rámci celostátního programu Atletika pro
děti. Letos si mohly děti zazávodit například u jezera Milada na
Ústecku, v Chomutově, Bílině
a v Děčíně. Na červnovém Zastupitelstvu Ústeckého kraje byla
dodatečně schválena žádost na

finanční podporu ve výši jednoho milionu korun (pro všechny
čtyři akce), přičemž z finančního
příspěvku budou financovány
ukázkové akce projektu a návazně i nový projekt Pohybová gramotnost zaměřený na rozšíření
věkové kategorie nad 12 let a na
sportování rodičů s dětmi.
Projekt bude představen široké veřejnosti za účasti špičkových atletů. Dále se z příspěvku
pořídí sportovní sady, které
budou sloužit k pravidelnému
sportování dětí a zajistí se ško-

Hejtman pochválil novou zbrojnici dobrovolným hasičům v Travčicích

O

ldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje, navštívil
obec Travčice na Litoměřicku
a zúčastnil se zde slavnostního
otevření nové hasičské zbrojnice.
Její vybudování stálo šest milionů
korun. Hejtmana pozval starosta
obce Pavel Štros a starosta Sboru dobrovolných hasičů Travčice
Petr Kirchner. SDH Travčice byl
založen už v roce 1896.
„Chci poděkovat a pochválit
vedení obce i místní sbor dobrovolných hasičů, že se jim podařilo vybudovat tuto moderní zbrojnici. Přeji si, aby sloužila nejen
k výcviku, ale aby přilákala k práci dobrovolných hasičů i mládež,“ řekl při otevření zbrojnice
hejtman Oldřich Bubeníček.
Slavnostní události se zúčastnily stovky obyvatel Travčic
a přítomni byli i členové jednotek sborů dobrovolných hasičů
ze širokého okolí. Všichni si
mohli prohlédnout nově vybudované prostory a hasičskou
techniku včetně historických
stříkaček.

lení a metodické materiály pro
trenéry a lektory.
Český atletický svaz ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje navíc do budoucna
usiluje o vybudování Olympijského parku právě na území
Ústeckého kraje během letních
olympijských her 2020, které se
budou konat v japonském Tokiu. V roce 2016, kdy se v Riu
uskutečnila zatím poslední letní
olympiáda, byl na Lipně vybudován Olympijský park, který sklidil samé pozitivní ohlasy.

Dřina se vyplatila. Student obchodky zvítězil
v nejprestižnější soutěži středoškoláků

P

Travčice na Litoměřicku se pyšní novou hasičskou zbrojnicí.

Historie travčických dobrovolných hasičů se datuje od roku
1896. V současnosti členská
základna čítá 53 členů. Členové
sboru mimo jiné vykonávají asistenční hlídky při kulturních akcích. V obci byl postaven veřejný

vodovod a v souvislosti s jeho
výstavbou byla vybudována síť
požárních hydrantů, které jsou
schopny zabezpečit dodávku
vody potřebnou k zásahu pro
lokalizaci případně vzniklého
požáru.

Ze sportovního odpoledne si děti odnesly diplomy a další drobné
dárky.

ředloni třetí, loni druhý
a letos první v republice.
Student Obchodní akademie
a jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, p. o. Pařížská, Matěj Sainer, převzal v Olomouci diplom
ministra školství ČR za 1. místo
v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti.
Zatímco v minulých letech
zkoumal Matěj stabilitu české
měny a eura, letos se rozhodl
zpracovat a obhajovat problematiku zavedení nepodmíněného
základního příjmu v České republice. Cesta k vítězství nebyla jednoduchá. Tvorbě soutěžní práce
věnoval Matěj při studiu půl roku,
úspěšně prošel okresním i krajským kláním, z kterého postoupil
do republikového kola. „Nebylo
to jednoduché. Zvládat školu, přitom sbírat zahraniční materiály,
zpracovávat je. Ale vyplatilo se mi
to,“ řekl student. Letos navíc odmaturoval s vyznamenáním.

Matějovo vítězství je pro naši
školu velkou událostí. Za 40 let
trvání Středoškolské odborné
činnosti nikdo z našich studentů
takového úspěchu nedosáhl. Náš
vítěz byl nominován na účast v za-

hraniční soutěži a soutěži o cenu
České hlavičky – Merkur „Člověk
a společnost“, za svou práci obdržel několik cen; kromě jiného
i Cenu Ministerstva školství.
Zpracoval: Ing. Čeněk Celer

Matěj Sainer se konečně dočkal vytouženého prvenství.

Technické hry v Duchcově připomněly Obrovský úspěch! Žáci ústecké školy uspěli v soutěži finanční gramotnosti
Naši žáci v této soutěži, kde
důležitost vzdělání v těchto oborech
bylo hlavním smyslem pochopit

V

prostorách Gymnázia
a Střední průmyslové školy v Duchcově se uskutečnil 3.
ročník Technických her, kterého se tentokrát zúčastnilo
téměř 200 žáků osmých tříd
z Teplicka.
Žákům byly technické obory
přiblíženy zábavnou formou.
Na jednotlivých stanovištích si
mohli vyzkoušet své dovednosti. Jednalo se například o geocashing, kdy v areálu školního
dvora a budovy školy museli
nalézt ukryté „kešky“, architekturu a stavitelství poznávali
prostřednictvím své vlastní
stavby mostu, navíc rýsovali

i „svůj“ dům v CAD systémech.
Že ani matematika nemusí
být nudná, předvedli všem zúčastněným studenti katedry
informatiky PřF UJEP v Ústí
nad Labem s „chytrými“ roboty. Zájem byl i o ukázku práce
s měřickými přístroji, tzv. teodolity, nebo o výrobu slizu ve
školních laboratořích.
Soutěžního klání se zúčastnil
také náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd nebo
vedoucí krajského odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Waicová, starosta
Duchcova Zbyněk Šimbera
i zástupci úřadu práce.

Ž

áci
druhého
ročníku
Střední průmyslové školy, Ústí nad Labem, Resslova
5 (obor Logistické a finanční
služby) se zúčastnili celostátní
soutěže Rozpočti si to. Smyslem této interaktivní soutěže je
rozvinout finanční gramotnost
žáků středních škol.

domácí hospodaření, dosáhli
fenomenálního úspěchu, když
se mezi 120 zúčastněnými týmy
z gymnázií, obchodních akademií a jiných středních škol celé
České republiky umístili na prvním místě.
V soutěži byla zahrnuta tato
témata: základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky, principy tvorby domácího
rozpočtu, možné formy výdělku
– aktivní a pasivní příjem či finanční produkty. Soutěž rozvíjí
schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s informacemi
či kompetence k podnikavosti
a tvořivosti. Žákům za reprezentaci školy a Ústeckého kraje

Absolutními vítězi soutěže se stali žáci z ústecké školy.

a jejich odborné učitelce patří
velký dík.

Zpracoval: Jaroslav Mareš,
ředitel školy

Střední školy úspěšně reprezentují Ústecký kraj na celostátních soutěžích

V

Náměstek hejtmana Petr Šmíd se zajímal o jednotlivé přístroje.

moravské metropoli se konal desátý
galavečer celostátní soutěže České ručičky. Přehlídka České ručičky byla vyhlášena ke zvýšení významu učňovského školství
v České republice a řemeslné prestiže jednotlivých učebních oborů v očích veřejnosti.
Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT, MPO, MZ
a MPSV. Do soutěže je zařazena dvacítka
vybraných učebních oborů z oblastí strojírenství, autoopravárenství, stavebnictví,
gastronomie, zemědělství a zahradnictví
a oblasti služeb.
Jednotlivé soutěže jsou organizovány ve
spolupráci s cechy a profesními sdruženími, které soutěže připravují po stránce teoretické i praktické. Vítězové jednotlivých
soutěží se spolu se zástupci škol zúčastňují
slavnostního galavečera, na kterém jsou
oceněni Čestným uznáním a Zlatými plaketami ve tvaru loga přehlídky. Galavečera se
zúčastňují také zástupci vlády ČR, poslanci
a senátoři, kteří předávají vítězům ocenění.
V celé desetileté historii této soutěže získaly školy Ústeckého kraje 16 zlatých plaket a umístili se na celkem pátém místě ze

všech 14 krajů České republiky. Mezi nejúspěšnější školy patří dlouhodobě Soukromá
hotelová škola Bukashool s.r.o. Most, která
získala celkem sedm zlatých plaket. Dále
pak Střední škola technická, gastronomická
a automobilní Chomutov, která získala čtyři
zlaté plakety a Střední škola lodní dopravy

a technických řemesel Děčín, která získala
tři zlaté plakety.
Úspěšnost žáků ústeckých škol potvrzuje
dobrou přípravu žáků na budoucí povolání.
Zpracoval: Ing. Jiří Mladý, ředitel Střední
školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov

V Brně se konal slavnostní galavečer soutěže České ručičky.

Ústecký kraj
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Panelová diskuze o knihovnách nejen v Ústeckém kraji

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnila veřejná panelová diskuze Knihovna
– věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde se tento cyklus
kulatých stolů postupně koná,
i v Ústí nad Labem debatovali
zástupci ministerstev, kraje, obcí,
knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby
by knihovny měly nabízet, v čem
by se měly či neměly měnit, kde
by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.
„Potenciál propojení škol
a knihoven je podle mého názoru a zkušeností obrovský, považuji za nutné a užitečné vytvořit

projekty a programy na podporu
rozvoje tohoto potenciálu a najít
na takové projekty finance. Podporu knihoven by měl především
zajistit stát a nenechávat ji jen na
bedrech obcí,“ řekl při diskuzích
náměstek hejtmana pro oblast
školství Petr Šmíd. Kulatého
stolu se zúčastnila krajská radní
pro oblast kultury Jitka Sachetová, člen RÚK Ladislav Drlý
a předseda Výboru pro kulturu
a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský.
Úvodní prezentaci v nabitém
konferenčním sále KÚÚK k tématu Knihovna jako vzdělávací
instituce přednesla ředitelka

Severočeské vědecké knihovny
Ústí nad Labem Jana Linhartová.
Akce se uskutečnila u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné
souvislosti se stým výročím
vydání 1. knihovního zákona
z roku 1919. Projekt je podpořen
dotačním programem MK ČR
Knihovna 21. století.

Krajská radní Jitka Sachetová, ředitel mosteckého muzea Michal Soukup (uprostřed) a vedoucí
odboru kultury a památkové péče
KÚÚK Adam Šrejber.

Ústecký kraj předal při požární soutěži okresním Krajská zdravotní dokončila rekonstrukci
sdružením dobrovolných hasičů věcné dary
plicního pavilonu v mostecké nemocnici

K

rajské sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska
uspořádalo na ústeckém Městském stadionu krajské kolo hry
Plamen, který je součástí celoroční činnosti dorostu v oblasti
požárního sportu. Při této příležitosti předal hejtman Oldřich Bubeníček sedmi okresním
sdružením hasičů věcné dary.
O dlouhodobé podpoře dobrovolných hasičů svědčí i rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. června, které
schválilo na tento rok pro sbory
dobrovolných hasičů dary ve
výši téměř sedm milionů korun.
Součástí hry Plamen jsou disciplíny požární útok a různé štafetové běhy. Pro dorost pak ještě
test a překážkový běh na 100
metrů. V kategorii družstev dorostenců bylo pořadí Duchcov,

S

U disciplín jde o každou vteřinu. Stejně jako u opravdového hasičského
zásahu.

Brozany a Děčín – Staré město,
pořadí družstev dorostenek bylo
Hrobce, Duchcov a Domoušice.
V krajském kole požárního spor-

NA KONI

tu (požární útok, štafeta 4x100
m a běh 100 m překážek) první
příčku obsadilo SDH Obora,
a to v kategorii žen i mužů.
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9. ZÁŘÍ 2018, 13.00-17.00
 Klaun Albertík (14.00-1600)
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polečnost Krajská zdravotní
v Nemocnici Most, o. z., slavnostně otevřela plicní pavilon E,
jenž prošel revitalizací. Rekonstrukce spočívala ve výměně
oken, zateplení objektu včetně
nové střechy, instalaci nového
zábradlí před budovou a malování interiérů. Jde o další krok
v plánované dlouhodobé revitalizaci mostecké nemocnice, která začala – stejně jako v dalších
čtyřech krajských nemocnicích
– s příchodem nového představenstva společnosti v roce 2014.
A to jen tři týdny poté, co KZ
otevřela v Mostě veřejnou část
Nemocniční lékárny, kterou přestěhovala do rekonstruovaných
prostor v prvním nadzemním
podlaží pavilonu A.
Akce se zúčastnili Jiří Novák,
předseda představenstva KZ,
Petr Fiala, generální ředitel KZ
či MUDr. Petr Najman, ředitel
zdravotní péče Nemocnice Most.

„Chvíle, jako je tato, kdy předáváme dokončenou investiční
akci a můžeme pokračovat dál,
jsou pro mě šťastné. Je pravda, že
než k takovému okamžiku může
dojít, znamená to pro mě a generálního ředitele absolvovat celou
řadu náročných jednání. Jsem
rád, že se rekonstrukce pavilonu
plicního oddělení tady v Mostě
podařila. Každá nemocnice Krajské zdravotní má pracoviště, kte-

ré je takovou výkladní skříní, kterou se může chlubit. Byl bych rád,
kdyby to v mostecké nemocnici
bylo právě plicní oddělení. Děkuji
všem, kteří se na jeho kvalitním
fungování podílejí, paní primářce, zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, a přeji vám
do budoucna vše dobré,“ uvedl
Jiří Novák, předseda představenstva KZ. Investice byla podpořena Ústeckým krajem.

Nemocnice Most mění svou tvář.

Ústecký kraj se zapojuje do projektu „Obce v datech“

D

o projektu Obce v datech,
porovnávající kvalitu života napříč všemi 206 obcemi
s rozšířenou působností, se zapojil už také Ústecký kraj. Ten
svým občanům zpřístupnil detailní data čtyř měst – Ústí nad
Labem, Děčína, Teplic a Mostu.
Projekt objektivně nahlíží na
obce perspektivou občana, který
chce mít zdravé prostředí a dobrou zdravotní péči, dostatečné
materiální zázemí, dostupnost
dobrého vzdělání, pracovní možnosti, služby a zároveň možnost
sociálních aktivit atd. Měření probíhá na bázi 29 indexů.
Projekt potvrdil, že města v oblastech těžebního a těžkého prů-

myslu, tj. v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, vykazují v mnoha
indikátorech řádově horší výsledky
než jiné oblasti v České republice.
„V první rovině projekt poskytuje objektivní data, která využijeme
pro jednání s centrálními orgány
ohledně efektivní a především
masivní pomoci pro kraj. Ve druhé rovině nám poskytuje indikaci
hlavních slabých míst, na která se
zaměříme. Pokud budeme stejné
věci dělat stejně, tak budeme mít
stejné výsledky. I s ohledem na
toto srovnání je nutné zvýšit úsilí
v mnoha oblastech. Na druhou
stranu projekt ukazuje i zajímavý
potenciál a silné stránky kraje,“
komentoval zapojení do projektu

1. náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika.
Kraj se musí věnovat relevantním aspektům, které přesahují
hranice měst. Výzkum poukázal
hlavně na následující slabší stránky kraje (vysoký počet exekucí,
vyloučené lokality, relativně nižší
pracovní možnosti, celostátně
horší výsledky u státních maturit.
„Musíme zajistit, aby v kraji chtěli
pracovití a šikovní lidé žít, pracovat nebo podnikat a vychovávat
rodiny, a k tomu vytvořit podmínky nebo nabídnout pomocnou
ruku a maximálně využít finanční
podporu. Prosperita regionu je
primárně o lidech a jejich potenciálu,“ dodal Klika.

Malarik: Všichni zemědělci nás od podnikání na začátku odrazovali. Byli jsme paličatí

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 rozhodl podnikat?
Nebavilo nás se ženou chodit
po obchodních řetězcích s lupou
a zkoumat, jestli je sýr opravdu
vyrobený z mléka nebo jestli je
máslo opravdu máslo a potom
kamarádi a známí, kterým jsme

dávali ochutnávat naše první pokusy o sýry, jogurty, pomazánky.
Všechno jim chutnalo, postupně
už nechtěli jen ochutnávat, ale
i kupovat a na kamarády se začali nabalovat jejich přátelé.
Neměl jste obavu z rizika?
Neměl, protože ze začátku
jsem nevěděl, do čeho jdu. Až
když jsem poprvé začal jednat s úřady, pochopil jsem, že
k tomu, abych mohl dobře farmařit, potřebuji mít vyplněno

Jméno a příjmení:

Radoslav Malarik

Věk:

46

Vzdělání:

vysokoškolské
(ČZU, Institut vzdělávání a poradenství)

Místo podnikání:

Drmaly

Předmět podnikání:

výroba mléčných výrobků
z vlastního kozího a kravského mléka

spousty a spousty papírů a povolení. Takže nejtěžší nebylo
naučit se vyrábět kvalitní mléčné
výrobky, ale dostat povolení od
úředníků.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Vyrovnat se s byrokracií a přijmout fakt, že se úřady stanou
nedílnou součástí vašeho života. Samotné farmaření byla od
začátku veliká radost, protože
jsme o tom s manželkou nevěděli vůbec nic a tak jsme byli jako
malé děti, které objevují nový
svět. Radovali jsme se z každého
přírůstku, z každého povedeného sýru. Všichni zemědělci nás
od záměru podnikat právě v zemědělství a potravinářství odrazovali, ale my jsme tak trochu
paličatí.
Jak jste se s problémy vypořádal?

Žena nastudovala téměř celou
legislativu spojenou s chovem
hospodářských zvířat a zpracováním vlastního mléka. Tím
jsme pro úředníky přestali být
snadnou kořistí a naopak jsme
byli schopni argumentovat naše
odlišné postoje.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Zcela jednoznačně. To na naše
rozhodování nemělo žádný vliv.
K čemu jste dotaci především využil?
S dotací jsme si mohli dovolit
vytvořit kvalitní PR a vybavit sýrárnu.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Na trhu jsme zhruba rok. Za
tu dobu jsme si vytvořili velkou
klientelu, která se k nám neustále vrací. To nás těší. Naším
hlavním krédem jsou spokojená

zvířata, minimální ekologická
stopa a vysoká kvalita našich
produktů. Pokud bychom chtěli
rozšířit výrobu, museli bychom
navýšit počet zvířat, tzn. větší
pozemky, abychom jim zajistili
kvalitní podmínky pro žití. A ty
zatím nemáme. K žádnému
plánu se neupínáme. Třeba se
časem objeví možnost rozšíření,
ale taky nemusí. Nijak na to ne-

tlačíme.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Aby byli připraveni na to, že
každá nová věc s sebou přináší
mnoho chyb a nesnází. A aby
se nenechali od nikoho odradit.
A protože já i manželka jsme učitelé, musíme přidat ještě jednu
radu: nepřestávejte se neustále
učit.

Ústecký kraj
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Formánkovy Úsměvy smutných mužů ukazují démona alkoholu

krátce

F

N

ilm Úsměvy smutných mužů
se vrátil do Ústí nad Labem,
tentokrát se zde herci nesešli na
place při natáčení, ale při autogramiádě a poté na plátně při předpremiéře filmu v ústeckém Hraničáři. Ještě před začátkem mohli
příchozí diskutovat jak s herci, tak
s režisérem Danem Svátkem nebo
autorem knižní předlohy a scénáře Josefem Formánkem.
Film se natáčel v loňském roce
také v Ústí nad Labem a velká
část děje se odehrává na Lounsku v psychiatrické léčebně v Petrohradě. „Velmi nás těší, že stále
více filmařů si nachází cestu do
našeho kraje. Je to i jedna z možností, jak ukázat náš region širší
veřejnosti. Velký dík patří hlavně
kolegům z Filmové kanceláře
Ústeckého kraje, kteří s filmaři

aktivně spolupracují,“ řekl radní
pro cestovní ruch Zdeněk Matouš, který se předpremiéry filmu v Ústí nad Labem zúčastnil.
Úsměvy smutných mužů jsou
podle tvůrce příběhu tedy spisovatele Josefa Formánka opojně
hořkou komedií podle stejnojmenného knižního bestselleru
a vypráví osudy čtyř chlapíků,
kteří se potkají při nelehkém
úkolu. Jako vyvrhelové v protialkoholní léčebně se ocitají
takříkajíc na okraji společnosti,
ale ani to jim nebrání užívat si
současného života naplno. Film
o úspěšných mužích, kteří spadli
až na samé dno, se však odehrává nejen na půdě protialkoholní
léčebny, ukazuje, jak snadno
se může člověk dostat na scestí
a jak nelehká je cesta zpět.

Mladý folklórní soubor
Krušnohor okouzlil Strážnici

F

olklorní soubor Krušnohor
z Chomutova reprezentoval
Ústecký kraj a své město na 73.
ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2018.
Vystoupil v pořadu „Však my
k vám přijdeme zejtra zas…“
Soubor obstál vedle zkušených
souborů z Moravy i Čech. Sklidil
velký úspěch u diváků i pořada-

telů, které mile překvapil. Soubor působí čistým provedením
ryze českého folklorního materiálu a také svým mládím. Ještě
v loňském roce totiž účinkoval
na celostátní přehlídce dětských
souborů. Není divu, že v pořadu,
ve kterém účinkoval ve Strážnici, byl vůbec tím nejmladším
kolektivem.

a zámku Nový Hrad v Jimlíně
byl zahájen za účasti hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka již sedmý ročník festivalu Hudební setkání. Posluchači si vyslechli
skladby J. S. Bacha, Eugèna Ysaÿe
a Sergeje Prokofjeva v podání houslisty Josefa Špačka, které
mluveným slovem doprovodila herečka Jana Štěpánková.

N

Během dne se uskutečnila také autogramiáda hlavních hrdinů filmu.

Filmová kancelář Ústeckého
kraje má za více než dva roky
od svého vzniku na kontě zhruba čtyři desítky větších i men-

ších projektů. Získala také titul
Film Friendly 2017 pro regionální subjekty za spolupráci
s filmaři.

Vedení Ústeckého kraje jednalo se zástupci
Krajské sítě místních akčních skupin
Ústeckého kraje o další spolupráci

V

Bílině se sešel hejtman Ústeckého kraje a jeho 1. náměstek Martin Klika se zástupci
krajské sítě Místní akční skupiny
(MAS), ředitelkou Evou Hamplovou a Ladislavou Hamrovou
z MAS Cínovecko. Navázali tak
na nedávnou schůzku zástupců
všech devíti zástupců místních
akčních skupin.
Hlavní témata jednání byla
financování činnosti MAS v Ústeckém kraji, možná podpora ze
strany Ústeckého kraje v rámci
Programu obnovy venkova v roce
2019 a podpora celorepublikovému setkání MAS v rámci akce
Leader Fest 2019, které se uskuteční v příštím roce v Žatci.
Kromě obecného příslibu
podpory ve všech projednávaných tématech se přítomní

Vedle 1. náměstka hejtmana
Martina Kliky sedí Eva Hamplová
(uprostřed), ředitelka Krajské sítě
MAS ÚK.

účastníci jednání dohodli rovněž na prezentaci všech devíti
MAS zastupitelům Ústeckého
kraje v rámci jejich podzimního
zasedání. Setkání se rovněž za
krajský úřad zúčastnila Petra
Ludwigová a Pavel Hajšman
z oddělení regionálního rozvoje.

a krajském úřadu bylo podepsáno memorandum mezi Lovochemií, Střední odbornou školou
technickou a zahradnickou v Lovosicích a Ústeckým krajem, v němž
smluvní strany deklarují společný
zájem a vůli naplnit do konce letošního roku projekt ke zlepšení chemického vzdělávání. Za kraj dohodu podepsal hejtman Oldřich Bubeníček.

P

rvní zářijový den se bude u jezera Milada nedaleko Ústí nad
Labem opět sportovat pro dobrou
věc. Nadační fond Upřímné srdce
zde pořádá třetí pokračování charitativní akce Běhu upřímných srdcí.
Na stránkách společnosti byla již nyní spuštěna registrace.
Pro aktivní běžce bude připravena pětikilometrová trasa.

G

ynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., uspořádala odbornou
konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce se
konala v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku.

V

Jízdárně teplického zámku
byla slavnostně zahájena výstava Považského muzea v Žilině
s názvem Nomádi Evropy - příběh
slovenského drátenictví. Výstavu lze
v Regionálním muzeu v Teplicích
navštívit do 23. září 2018. Drátenictví jako kočovné řemeslo
vzniklo v 18. století na Slovensku a odtud se šířilo zejména
do českých zemí.

V

e Varnsdorfu začaly fungovat tři
nové cyklotrasy (Luční, Mandavská a Vyhlídková). Každá je jinak
náročná a každá má jiný charakter. Turistům dávají například nové
možnosti, jak navázat na cyklotrasy
ze sousedního Německa.

T

erárium chomutovského zoo
parku se může těšit přírůstku
mláďat hned od dvou druhů plazů.
Vylíhlo se tu zatím jedenáct mláďat
agamy hardún a devětadvacet mláďat užovky amurské. Oba druhy může návštěvník běžně vídat v expozici terária a v případě užovky amurské i v teráriu
umístěném v chodbě restaurace Tajga. Foto: Jaroslav Zelinka

V

láda letos schválila 19 nových
nemovitých národních kulturních památek. Je mezi nimi také
poutní areál v Bohosudově na Teplicku. Bazilika Panny Marie Bolestné je tak od července patnáctou
národní kulturní památkou v Ústeckém kraji. Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější a nejhodnotnější součást
kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR nařízením za národní kulturní památky a stanoví podmínky jejich
ochrany. Téma letošního seznamu národních kulturních
památek zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině
včetně dochovaného duchovního významu.

RODINNÉ STŘÍBRO ÚK

P

o šestadvacáté se v Kadani uskuteční Císařský den. 25. srpna
začne na náměstí program již od 10
hodin. Akce čerpá námět z události
v roce 1367 a 1374, kdy město osobně navštívil římský císař a český král
Karel IV. a vyzdvihl jeho význam udělením mnoha privilegií.

K

anál v Račicích opět po roce ožije velkým sportovním svátkem.
V Labe areně se uskuteční od 8. do
12. srpna Juniorské Mistrovství
světa ve veslování 2018. Před třemi
roky se na stejném místě konal evropský šampionát juniorů.

M

ostecký automobilový okruh přivítá od 31. srpna do 2. září 26.
ročník svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního kalendáře Czech Grand Prix. Mezi
novinky patří The Most Truck Festival.
Titul obhajují český jezdec Adam Lacko i jeho tým Buggyra.

Ústecký kraj
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Na Tour de Feminin triumfovala Američanka,
Nosková skončila šestá
Pokračování ze strany 1
Závod se každoročně jede
v oblasti Šluknovského výběžku.
Tratě vedly centrem Národního
parku Českého Švýcarska a Lužických hor. Start i cíl závodu
byl v Krásné Lípě, závodnice při
jednotlivých etapách zavítaly též
do Jetřichovic, Varnsdorfu a také
do Chřibské. Závěrečnou etapu
s dojezdem na Křinickém náměstí v Krásné Lípě vyhrála před
absolutní vítězkou z USA Belgi-

čanka Sofie de Vuyst. Třetí dojela
Ruska Elizaveta Oshurkova.
Od začátku historie Tour de
Feminin stojí u rozvoje závodu
její ředitel Jiří Vích, který dokonce v roce 2017 získal Cenu hejtmana Ústeckého kraje za zásluhy v rozvoji sportu.

V

Američan Darrel Hill (na snímku) vyhrál 14. ročník Grand Prix
Ústí ve vrhu koulí parádním výkonem 21,45 metru. Přes jednadvacet
metrů se dostal také Konrad Bukowiecki z Polska. Český mistr Tomáš
Staněk bral třetí místo, když odrazil útok světového šampiona Ryana Whitinga. Třetí příčka byla pro českého koulaře, který se potýká
celou sezonu se zraněním, skvělým umístěním. „Měl jsem natržené
tříslo, ulevoval jsem si a tahal jsem to ze strany břichem. Teď bolí víc
to břicho a tříslo už je v pohodě,“ podotkl Staněk. S výkonem v Ústí
byl ale spokojený. „Nepovedenými pokusy házet kolem 21 metrů, za
to bych nemohl být naštvaný,“ dodal. Výkon vítězného Američana byl
druhý nejkvalitnější v historii mítinku. Foto: Karel Pech/Deník

zvěstů Cyrila a Metoděje,
5. července, se v obci Mnichovský Týnec na Lounsku konalo znovuodhalení pomníku
padlým v 1. světové válce. Akci
pořádal Spolek přátel Mnichovského Týnce ve spolupráci s Obcí Chožov. Spolek vznikl v roce 2015 a sdružuje lidi,
kteří se rozhodli v Mnichovském Týnci obnovit chátrající
přírodní a historické památky
a oživit život v obci.
Rekonstrukce pomníku začala v únoru letošního roku
a na jeho odhalení se přišli po-

Hejtman poznal běžný život v obci Mšené-lázně
ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil
obec Mšené-lázně, která leží na
úplném okraji regionu na hranicích se Středočeským krajem.
Hejtmana přivítal na radnici
starosta obce Josef Bíža s místostarostkou Miluší Jarošíkovou,
radním Rostislavem Larišem

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
žatecký orloj v areálu Chrámu
chmele a piva. Na výhru se může
těšit: Jitka Holá z Hrobu, Jan
Severa z Brna a Nicola Salajková-Vilková z Radošova. Výhercům gratulujeme.

Vítězkou poslední etapy s cílem v Krásné Lípě byla Belgičanka
Sofie de Vuyst. Tleskalo jí plné Křinické náměstí.

V Mnichovském Týnci
Americký koulař Hill na
znovuodhalili pomník padlým
ústecké Grand Prix zvítězil
Den slovanských věro- dívat i lidé z okolních vesnic.

H
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a předsedou finančního výboru
Antonínem Brožovským. Starosta ukázal hejtmanovi běžný život
v obci. Dopoledne společně navštívili základní i mateřskou školu. Poté se odebrali na fotbalové
hřiště, jež má opravené kabiny.
Odtud pak jeli přes Močidelské
údolí do lázeňského areálu.

Slavnostní akt začal pochodem
od místní kaple sv. Václava, odkud se průvod za doprovodu
kapely Lounská třináctka přesunul k pomníku. Pomník odhalili společně předseda spolku
Vladimír Zach a starostka obce
Chožov Miroslava Otoupalová.
Ta převzala od spolku pomník
zpět do péče obce.
Vrcholem ceremoniálu bylo
žehnání kříži mons. Martinem
Davídkem, který vykonává významnou funkci generálního
vikáře Biskupství litoměřického.

Při hledání dnešní památky
zavítáme do severní části Ústeckého kraje. Zde se totiž nachází ojedinělá sakrální památka
hojně navštěvovaná českými
i zahraničními turisty. Objekt,
který napodobuje domek Panny
Marie v Nazaretu, v němž došlo ke zvěstování Panně Marii
o narození Spasitele, navrhl významný architekt Johann Lucas

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Rozsáhlou sbírku můžete zhlédnout v rámci stálé expozice Mineralogie Krušnohoří. Zaměřuje
se především na bohatá naleziště
v Krušných horách, kde se těžba rud provozovala už před osmi
staletími. Prohlédnout si můžete
nejen samotné horniny a minerály,
ale také geologické mapy a fotografie z lokalit. Dynamická jubilejní výstava 130 let Muzea v Mostě
představí historii muzeí na Mostecku a nejzajímavější sbírkové
předměty a jejich příběhy. Výstava bude pravidelně obměňována
a potrvá až do konce roku.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Pomník už zase zkrášluje obci.

Hildebrandt na samém počátku
18. století. Památka je obklopena
ambitem, na jehož restaurování
přispěl v roce 2017 Ústecký kraj
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje částkou 190 000,- Kč.
Víte, o jako památku se jedná
a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 15. srpna na e-mailovou adresu: flochova.m@
kr-ustecky.cz nebo na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

Výstava Než přijely tanky…
připomíná násilně přerušený
pokus o vytvoření socialismu
s lidskou tváří v roce 1968 a jak
tento pokus proběhl ve specifických podmínkách Lounska.
Součástí výstavy, kterou můžete zhlédnout do 16. září, budou
unikátní i dobře známé archivní
materiály a fotografie.

OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Putovní výstava Považského
muzea v Žilině představuje více
než 200 exponátů, které zachycují příběh slovenského drátenictví od počátků vzniku tohoto
tradičního lidového řemesla až
po současná díla drátenických
mistrů z celého Slovenska. Výstava Nomádi Evropy – příběh
slovenského drátenictví bude
k vidění do 23. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Smrtí to nekončí aneb Tisíc
let spali ve stínu Radobýlu je
výstava, která vás seznámí s ar-

cheologickým výzkumem raně
středověkého pohřebiště. Výstava
představuje výsledky archeologického výzkumu pohřebiště z 10.
– 11. století v Mlékojedech u Litoměřic. Při stavbě silnice zde bylo
roku 2007 nalezeno 54 raně středověkých hrobů. Tři z nich jsou na
výstavě rekonstruovány. Zhlédnout ji můžete do 9. září. Muzeum Rumburk představí výstavu
Velká válka v korespondenci
a artefaktech, která líčí události
války prostřednictvím dochované
korespondence a signifikantních
předmětů. K vidění do konce září.

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.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Letos je to přesně 150 let od
položení základních kamenů Národního divadla. Jeho stavba se
stala nejvýraznějším projektem
obrozeneckého hnutí, který zasáhl
všechny vrstvy obyvatelstva. Na
umělecké výzdobě se podílela skupina významných malířů a sochařů. Vyzvednutí základního kamene
z hory Říp dne 11. května 1868
a jeho následná cesta a slavnostní
předání v Praze, se stalo jednou
z nejvýznamnějších událostí 19.
století v dějinách Podřipska. Výstava Národ sobě připomene tyto
slavné dny v dobovém kontextu
a představí umělecká díla spjatá
s výzdobou Národní divadla. K vidění do 9. září.

křížovka o ceny

O

tázka Jaké je hlavní město Autonomní oblasti Vojvodina?
byla tajenkou naší červnové křížovky.
Odpověď na ni byla: Novi Sad. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Jaroslav Piskač
z Děčína, Jaroslava Skoupá z Chomutova, Marta Pauliková z Proboštova, Judita Augustová z Teplic a Alexandra Hauzrová z Rumburku. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červnencová 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 15. srpna 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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