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ŘEDITEL MUZEA
V MOSTĚ NEJEN
O VÝROČÍ

OBYVATELÉ SE
DOČKAJÍ PO LETECH
KANALIZACE

ČESKÉ NADĚJE
SE UKÁZALY
NA VÝBORNOU

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři krajských novin,
dovolím si tentokrát tyto řádky směřovat
všem, kterých se byť jen okrajově týká situace v autobusové dopravě Ústeckého kraje.
Tedy nejen k cestujícím, ale také k řidičům
dopravních společností, které pro kraj
obslužnost na základě smluv zajišťují, zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci směřují zelenými autobusy do práce i starostům obcí, pro které jsou
mnohdy tyto vozy jedinou veřejnou dopravou.
Již několik měsíců vede Ústecký kraj intenzivní jednání se společností BusLine, která před čtyřmi lety na základě vyhraných
výběrových řízení začala v sedmi oblastech zajišťovat autobusovou dopravu, o tom, jak bude v nejbližších týdnech vypadat jejich
plnění smluv. V loňském roce jsme se všemi dopravci, celkem má
totiž kraj zasmluvněny čtyři, uzavřeli dodatky, aby mohli dopravci přidat svým zaměstnancům na platech. Přesně tak jak tehdy
stanovila vláda. Všem dopravcům měly podle jejich slov peníze
vystačit minimálně do konce června 2019, některým ještě déle.
O pár měsíců později nám společnost BusLine sděluje, že peněz
potřebuje mnohem více, rozbíhá se dlouhý kolotoč jednání a dopisů, které mají bohužel stále stejný výsledek. Došli jsme na naneštěstí až do fáze, kdy tento dopravce neplní své závazky, řadu
spojů již vůbec nevypravuje a jak zaznělo před časem na jednání krajského zastupitelstva, budí to dojem vydírání, kdy chce za
každou cenu získat více peněz. Nad rámec vysoutěžené zakázky,
nad rámec zákona, kterým se Ústecký kraj musí řídit a jako řádný hospodář také se svěřeným rozpočtem nakládat. I právě proto
kraj založil před časem Dopravní společnost Ústeckého kraje,
která postupně všechny oblasti od dopravců převezme.
Ústecký kraj se snaží dělat všechny kroky, aby situaci, co nejdříve vyřešil, a cestující zasáhla co nejméně. Prosíme tedy o shovívavost i zaměstnavatele, pokud se náhodou stane, že jejich pracovníci dorazí kvůli zpožděnému spoji o něco později. Veškeré
aktuální informace k situaci najdete vždy na webových stránkách
kraje či právě v krajských novinách.
A co se dopravy týká, kraj nenese na svých bedrech jen autobusy.
Od září se mohou cestující těšit na nové slevy pro seniory, děti a studenty, ještě pár měsíců budou jezdit turistické linky a pevně věřím,
že jsme těsně před uzavřením smluv na zajištění drážní dopravy,
která přinese zase o něco pohodlnější a modernější cestování.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Titul Vesnice roku 2018 putuje do obce Kytlice
V

pátek 17. srpna vyvrcholilo
krajské kolo soutěže Vesnice roku 2018 oceněním soutěžících obcí a slavnostním vyhlášením výsledků. Slavnostního
odpoledního ceremoniálu se na
pozvání starostky obce Kytlice Moniky Hladíkové zúčastnil
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, pozvání dále přijali zástupci ministerstev místního rozvoje a zemědělství, další
představitelé Ústeckého kraje,
vyhlašovatelů soutěže a starostové oceněných obcí.
Slavnostní odpoledne zahájila komentovaná prohlídka obce
Kytlice pro zájemce a pak už
následovalo vyhlášení výsledků
v několika kategoriích. Obce
získaly čestná uznání, diplomy
a stuhy, jako nejvyšší ocenění.
„Velmi mě těší zájem obcí
o účast v této soutěži, jejímž smyslem je podpořit obyvatele obcí
při jejich aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy
obcí a přiblížit veřejnosti význam
venkova. Je to jedna z aktivit na
podporu venkovských oblastí, na
které se často zapomíná. Přitom
právě v menších obcích je bohatý
komunitní život a lidé dokážou
pro svůj domov obětovat čas i úsilí. Ocenění v soutěži Vesnice roku
je už jen bonusem k radosti z dobře fungující obce. Věřím, že vítěz
bude náš kraj důstojně reprezentovat i v národním kole,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
Pokračování na straně 4

V Račicích to cinkalo i pro české barvy. Dvě
zlata z juniorského MS a k tomu jeden bronz

T

řetí rok se drží nejvýznamnější sportovní akce v račické Labe aréně na seznamu akcí
Rodinného stříbra Ústeckého
kraje. Letos sem patřilo mistrovství světa juniorů ve veslování. A čeští veslaři urvali hned tři
medaile.
Zlato se podařilo získat mužské párové čtyřce a osmě děvčat, která obhájila zlaté medaile
z předchozích dvou šampionátů.
Ke dvěma sadám zlatých medailí
přidali Češi ještě bronzové kovy
zásluhou dvojskifu Jan Vacek –
Jakub Kyncl. Během finálového
víkendu navštívily Račice tisíce
sportovních fanoušků. Navíc
mohli diváci hned při slavnostním zahájení sledovat závody
historických gigových lodí i jejich posádek v dobových dresech. Právě tento závod se uskutečnil u příležitosti oslav výročí
od vzniku první republiky, které
si Ústecký kraj letos připomíná.
Loď strokovaná Markem Řehořkem z pražského ČVK, ve kte-

ré za ním veslovali Radim Hladík,
Tomáš Šišma a Václav Baldrián,
vyrazila do čela závodu nekompromisně už od startu a nedala
nikomu šanci. Právem tedy vystoupali na nejvyšší příčku.
„Konkurence obrovská! Nechci říkat, že jsme si mysleli,
že vyhrajeme, ale doufal jsem.
Chtěli jsme moc a dovezli jsme
to tam. Za mě určitě nejtěžší zá-

str. 8

vod celého mistrovství. Nedali
nám to zadarmo. Výjimečně nás
nepotkaly technické problémy.
Všichni v juniorech končíme
a jdeme do „23“. Uvidíme, co
bude dál, možná se ještě na lodi
sejdeme, možná půjdeme každý
svou cestou. Je to zatím ve hvězdách,“ uvedl hned po vítězném
závodě Martin Řehořek.
Pokračování na straně 4

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček předává památné
medaile vítězné posádce gigové osmiveslice.

Starostka obce Kytlice Monika Hladíková a zastupitel obce Přemysl Chlad se radují ze zlaté stuhy, která patří
Vesnici roku Ústeckého kraje.

Celkové výsledky soutěže „Vesnice roku 2018“ v Ústeckém kraji:
Čestná uznání a ceny:
Čestné uznání za práci s dětmi – obec Bělušice
Čestné uznání za volnočasové centrum – obec Droužkovice
Čestné uznání za pospolitost – obec Lkáň
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život
a občanskou společnost v obci - obec Lukavec
Fulínova cena – za květinovou výzdobu v obci – obec
Libkovice pod Řípem
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – v kategorii
obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu – obec Dolní Poustevna, za rekonstrukci evangelického kostela
Cena Osobnost Programu obnovy venkova – Václav
Tyl, starosta obce Vědomice

Diplom za písemné zpracování historie obce - obec
Libkovice pod Řípem
Diplom za péči o celkový vzhled obce - obec Líšťany
Diplom za podporu spolkové činnosti v obci - obec Lukavec
Diplom za podporu sportu v obci - obec Nová Ves v Horách
Diplom za péči o kulturní památky - obec Ohníč
Diplom za zachování hornické kolonky - obec Přestanov
Diplom za budování zázemí pro kulturní a sportovní
akce - obec Radovesice
Diplom za vzornou spolupráci obce se školou - obec
Vilémov
Diplom za tvořivé dílničky - obec Vrbice

Diplomy:
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - obec Blšany
u Loun
Diplom za udržování přírodních prvků - obec Brandov
Diplom za podporu cestovního ruchu - obec Březno
u Chomutova
Diplom za komplexní rozvoj obce - obec Cítoliby
Diplom za moderní knihovnické a informační služby
a Diplom za ekologickou výchovu dětí -obec Liběšice

Ocenění stuhami:
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského
subjektu - obec Mnetěš
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí – obec
Blatno
Bílá stuha – za činnost mládeže – obec Dolní Poustevna
Modrá stuha – za společenský život – obec Lipová
Zlatá stuha – za absolutní vítězství v krajském kole a titul „Vesnice Ústeckého kraje roku 2018“ – obec Kytlice

Ústecký kraj má vicemistryni Evropy v chůzi!
V Berlíně se jí stala Anežka Drahotová

P

ro rodačku z Rumburku
Anežku Drahotovou, která
před měsícem oslavila 23. narozeniny, byl závod na 20 kilometrů chůze vydařeným návratem
mezi elitu. Dlouho nezávodila
kvůli zdravotním problémům
a až letos se vrátila ve skvělé
formě, kterou zúročila v pravý
čas – na evropském šampionátu
v Berlíně.
Celou trasu šla výborně, dokonce útočila i na zlato, ale
osmnáct minut před koncem se
před ní dostala pozdější šampionka Pérezová ze Španělska.
I tak je stříbro pro Anežku největší sportovním úspěchem
v kariéře.

„Šla jsem do závodu s radostí.
Věděla jsem, že trenér a přítel mi
věří, že mi rodina fandí a že se
všichni na můj závod moc těší.

Chtěla jsem je potěšit,“ řekla
Drahotová po svém skvostném
vystoupení.

Na 1. místo sice nedosáhla, ale stříbro z evropského šampionátu je
pro Anežku nejlepším umístěním mezi dospělými.

Ústecký kraj
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Na jezerech Most a Milada
probíhá měření mikroklimatu

Z

hodnocení
klimatického
vlivu jezer Most a Milada
na rozložení a dosahu změn
teploty a vlhkosti v jejich okolí
a zhodnocení případných důsledků těchto změn na klima, to
je obsahem zakázky, kterou pro
Ústecký kraj realizuje Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě.
Projekt „Studie dopadů hydrické rekultivace povrchových
lomů na kvalitu ovzduší a mikroklima na území Ústeckého kraje“ je výzvou, která má posoudit,
zda hydrický způsob rekultivace
zbytkových jam nebude pro region znamenat zhoršení kvality
ovzduší, zvýšení výskytu mlh,
méně slunečných dní apod.
Provoz měřicích stanic byl zahájen 1. ledna 2018 a měření bude
probíhat jeden rok. Poté bude
provedeno zhodnocení naměřených údajů a porovnání s výsledky projektu „Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy
vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“
řešeným v letech 2011 až 2014
s finanční podporou Technologické agentury České republiky.
Měřeny jsou základní meteorologické veličiny a koncentrace aerosolových částic PM10. Pro účely

Zářijové farmářské trhy

P

rázdniny jsou nenávratně
pryč, zanedlouho začne babí
léto. A i v toto roční období budou na náměstích měst Ústeckého kraje tradičně připraveni
farmáři se svými regionálními
produkty. Na obvyklých místech
budou prodávat
své výrobky, které
jsou známkou té
nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské
trhy pořádá o. s.
Český um - Artificum Bohemicum
pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na září
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 5., 12., 19. a 26. září od 8
do 15 hodin. Smetanovo nábřeží, sobota 1. 9. od 11 do 17 hodin
– Food Fest Děčín. Droužkovice: areál koupaliště, sobota 8.
září od 9 do 12 hodin – venkovské farmářské trhy. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 8. a 22.
září od 8 do 12 hodin. Jirkov:
Kostelní náměstí, sobota 15. září

Můj názor: PRIORITOU JE ZAJIŠTĚNÍ SPOLEHLIVÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Ústecký kraj aktuálně řeší problémy ve veřejné autobusové dopravě. Krajská dopravní společnost Ústeckého kraje se chystá převzít
v některých oblastech provoz autobusů od společnosti BusLine, která dala najevo záměr ukončit smluvní dopravu. Rádi bychom vás
proto požádali o příspěvek na téma: „Co by měl nyní kraj především udělat pro zachování rozsahu autobusové veřejné dopravy?“

V regionu je takových měřících
stanic víc.

měření byly vybudovány a instalovány měřící stanice v lokalitách
jezero Most, Kopisty, Milešovka,
jezero Milada a na budově Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí.
Výsledky měření budou sloužit jako jeden z podkladů pro
hodnocení využití ekonomického a ekologického potenciálu
vznikající „jezerní krajiny“ obou
vodních ploch a přilehlých rekultivovaných ploch pro rozvoj
území a jejich funkční zapojení
do okolní sídelní struktury.
Zpracovala: Mgr. Petra
Ludwigová, odbor regionálního
rozvoje

od 8 do 12 hodin. Litoměřice:
Výstaviště Litoměřice, 14 – 22.
září, od pátku do soboty, od 9 do
17 hodin, Zahrada Čech. Louny: Mírové náměstí, soboty 1.,
15. a 29. září od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 4., 11.,
18. a 25. září
od 8 do 12 hodin. Kadaň:
Mírové
náměstí, sobota
12. září od 9
do 16 hodin.
Roudnice
nad Labem:
Husovo náměstí, soboty 8. a 22.
září od 8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátky 7. a 21.
září od 9 do 16 hodin. Areál Sokol Teplice – Trnovany, soboty 8.
a 22. září od 8 do 12 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 4., 11., 18. a 25. září od 9
do 16 hodin, čtvrtky 6., 13., 20.
a 27. září od 9 do 16 hodin. Vrskmaň: sportovní areál, sobota
1. září od 16 hodin do půlnoci.
Žatec: Náměstí Svobody, pátek
14. září od 8 do 15 hodin.

Zdeněk Kutner (ODS), krajský zastupitel
Jak dál s veřejnou autobusovou dopravou? Na to je
v současné době velmi těžká
odpověď. Na současné situaci
se podepsala celá řada nestandardních opatření, která vnesla nejistoty do tržního prostředí v této oblasti. Ať se jedná
o zásah státu do smluv s dopravci, které byly řádně soutěženy, tak i zřízení Dopravní
společnosti Ústeckého kraje,
proti kterému hlasovali všichni zastupitelé za ODS. A nyní
se potýkáme s důsledky těchto
rozhodnutí. Současná situace
je taková, že nasmlouvaný dopravce TD BUS a.s., který převzal dopravu v Ústeckém kraji
od BusLine a.s. neplní veškeré
závazky vyplývající ze smluv.
V poslední době nevyjely autobusy na některých linkách a situace může být v září ještě horší. V každém případě je nutné
udělat vše pro to, aby tato veřejná služba, kterou autobusová doprava je, byla pro občany
našeho kraje plněna. S firmou
TD BUS a.s. se asi do budoucna nedá počítat, zvláště pokud
budou ze strany kraje uplatněny veškeré sankce za porušování smlouvy. Takže pro mne
je nejsprávnějším řešením hledat v rámci celé ČR dopravní
společnost dostatečně silnou,
která by byla ochotna na čas
převzít po firmě TD BUS a.s.
její část veřejné autobusové
dopravy v kraji. Pak připravit
výběrové řízení na nového dopravce. Řešení tohoto problému prostřednictvím Dopravní
společnosti Ústeckého kraje je
v současné době dle mého názoru nereálné. Společnost na
to není připravena a ve svém
důsledku to může být pro kraj
nejdražší řešení.

Hejtman přijal „mistra rekultivací“ Stanislava Štýse

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček přijal
ve své pracovně prezidentem
oceněného „mistra rekultivací“
Stanislava Štýse, spolu se zástupci Oblastního muzea v Mostě a Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně. Předmětem jednání
byl záměr vytvoření Centra výzkumu krajiny, které by se komplexně zabývalo jejím studiem
na území Ústeckého kraje.

Otcem této myšlenky je právě Stanislav Štýs, který plánovanému centru dává do vínku
nejen veškerou svou fotodokumentaci v počtu několika desítek tisíc negativů a diapozitivů,
ale také rozsáhlou specializovanou knihovnu a archiv.
Projekt Oblastního muzea
v Mostě a UJEP bude financován především z národních
zdrojů, avšak podíl Ústeckého

Setkání byli přítomni (zleva) Jitka Sachetová, radní pro kulturu, Adam Šrejber, vedoucí Odboru kultury a památkové péče, Alena
Chvátalová, prorektorka UJEP pro studium, Michaela Hrubá, děkanka
FF UJEP, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Stanislav Štýs,
odborník na životní prostředí, Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea Most a Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana.
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Dominik Hanko (SPD
a SPO), krajský zastupitel
Kvalita dopravy a její dostupnost je jedním ze základních kritérií, dle kterých občané posuzují
úroveň kvality života v dané lokalitě. Současné krajské koalici
vždy leželo na srdci, aby doprava
v kraji zajistila všem občanům
pokud možno bezproblémovou
dostupnost dojíždění do zaměstnání, k lékaři, do škol či za kulturou. Dopravu v kraji zajišťuje,
až doposud na základě výhry
ve výběrovém řízení společnost
BusLine a.s. Ta však dle vlastních slov není schopna dostát
smluvních závazků a požaduje
navýšení prostředků z rozpočtu
kraje. Jelikož se tlak vůči kraji ze
strany výše uvedené společnosti
opakuje, rozhodl se kraj dle mého
názoru k rozumnému kroku a zřídil podnik „Dopravní společnost
Ústeckého kraje“ a postupně
se chystá ohrožené linky v kraji
provozovat ve své režii a zcela
pod svou kontrolu. To považuji
za velmi významné a hájící zájmy
obyvatel kraje neboť ti nemohou
sloužit jako rukojmí někomu, kdo
není schopen dostát svých závazku na základě, kterých uspěl
ve výběrovém řízení. Věřím, že
občané toto rozhodnutí vedení
kraje podporují a ocení snahu
o zachování kvalitní dopravy.
Považuji též za důležité, aby do
jednání o řešení dopravní situace
vstoupili i nejvýznamnější krajští
zaměstnavatelé a podíleli se na
zdárném vyřešení situace, neboť
i oni jistě přivítají dopravu, která
bude vždy schopna dopravit jejich zaměstnance bez problémů
do práce. Navíc dostupná a využívaná doprava pomůže šetřit
naše životní prostředí a to je jistě
v zájmu všech obyvatel našeho
v minulosti tak zdevastovaného
kraje, který se z utržených ran
za přispění nemalých finančních
prostředků dokázal vzpamatovat.

kraje na jeho realizaci nebude
nepodstatný. Zejména proto, že
výsledky práce by mohl využívat v širokém záběru od územního plánování až po vědecký
výzkum. Nemalý význam bude
mít centrum i pro formulování
dlouhodobějších vizí týkajících
se severočeské krajiny a jejího
budoucího potenciálu i využití.
Ing. Stanislav Štýs, DrSc.
(*1930) je jedním z nejvýznamnějších českých odborníků na životní prostředí, zejména v oboru rekultivací. Je
autorem více než tří set publikací, držitelem řady ocenění
za vědeckou činnost - jako je
například státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně
(2017), Cena hejtmana Ústeckého kraje (2012) nebo
Cena Ministra životního prostředí (1996). Patří k respektovaným osobnostem nejen
u nás, ale i v zahraničí.

Petr Urbánek (ANO 2011),
krajský zastupitel
Zajištění kvalitní a spolehlivé
dopravní obslužnosti je pro nás
jednoznačnou prioritou. V žádném případě nemůžeme akceptovat opakované výpadky pravidelných spojů a problémy občanů
s dojížděním za prací, do školy
nebo k lékaři. Kraji se před rokem
podařilo vyřešit důsledky populistického předvolebního zásahu
bývalého premiéra Sobotky do
odměňování řidičů v soukromých
společnostech, kterým spustil lavinu problémů v autobusové ve-

řejné dopravě. Všichni dopravci
podepsali dodatky smluv, v nichž
se zavázali zajišťovat dopravu
minimálně po další 2 roky výměnou za významné navýšení dříve
vysoutěžených cen. A kraj se začal
připravovat na následné zajišťování autobusové veřejné dopravy
svojí vlastní dopravní společností.
Ačkoli všichni ostatní dopravci
tyto své smluvní závazky řádně
plní, našla se bohužel černá ovce,
která se po roce rozhodla vzít si
cestující jako rukojmí, aby z kraje
opět vyrazila další peníze navíc.
Co má kraj udělat, aby cestující
marně nečekali na svůj autobus
a doprava nebyla stále dražší
a dražší? Obecně nejsem zastáncem, aby si stát, kraje či obce zajišťovaly všechny služby vlastními
silami. Prvotní úvahy o založení
Dopravní společnosti Ústeckého kraje jsem proto považoval
spíše za nástroj na obranu před
neúměrně vysokými požadavky
jednoho z dopravců. A i při schvalování jejího založení v polovině
loňského roku jsem měl stále ještě
jisté pochybnosti. Poslední vývoj
však jednoznačně potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Soukromý dopravce, vybraný ve výběrovém řízení, opakovaně odmítá
zajišťovat dopravní obslužnost dle
uzavřených smluv. Majetkovými
transakcemi ztížil či dokonce znemožnil vymahatelnost sankcí za
jejich porušování. A ani sebelepší
smlouva nevyloučí, aby se obdobná situace nemohla opakovat i po
dalším výběrovém řízení na nového soukromého dopravce. Garantovat kvalitu a spolehlivost autobusové veřejné dopravy tak lze
nejlépe prostřednictvím své vlastní dopravní společnosti. Chceme
tedy urychlit přípravy na spuštění
jejího plného provozu a schválit
potřebné finanční prostředky na
zajištění autobusů.

Jaroslav Komínek (KSČM),
krajský zastupitel
Jak již zaznělo na červnovém
jednání krajského zastupitelstva
prakticky od zástupců všech politických stran, kraj by měl trvat
plnění uzavřených smluv. Problém nastává, když druhá strana
smlouvy plnit nechce, nebo jak
její zástupci často opakují, když
je údajně z ekonomických důvodů
plnit nemůže. Odmítáme tomuto
dopravci přidat v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
další prostředky nad rámec těch,
které si v rámci výběrových řízení
vysoutěžil. Pokud bychom na to
přistoupili, zcela bychom popřeli
smysl veřejných soutěží. Již v loňském roce vyšel Ústecký kraj všem
čtyřem smluvním autobusovým
dopravcům vstříc, reagoval na
zvýšení mzdových nároků řidičů
a zvýšil smluvní sazby. Tři ze čtyř
dopravců navíc využili možnosti
skončit již v roce 2019 místo r.
2024. Přesto jsme aktuálně opět
tlačeni společností TD Bus a.s.
(donedávna BusLine a.s.) do situace, kdy máme řešit její finanční problémy. Nabídli jsme tedy

vedení společnosti, že bychom
mohli některé linky zajistit místo
nich, pokud však ke krajskému
dopravci – Dopravní společnosti
Ústeckého kraje, p.o. přejdou řidiči a pronajmou nám autobusy. Ani
bez jednoho se totiž jezdit nedá
a ani jedno nelze na trhu sehnat
během několika dní či týdnů. Jednání stále probíhají a nejsou vůbec
jednoduchá. Pokud by však nedopadla dobře, pořád platí smluvní
povinnost TD Bus a.s. dopravu
v polovině kraje zajistit. Jestliže by
z jakýchkoliv důvodů zelené autobusy této společnosti nevyjely,
budeme se snažit zajistit dopravu
prostřednictvím jiných dopravců
či zapůjčených autobusů. Bohužel
by to v daný okamžik znamenalo přerušení dopravy. Není však
v našich silách reagovat okamžitě
na takovýto nezákonný krok, a to
navíc v době, kdy je na pracovním
trhu obrovský nedostatek řidičů.
V každém případě však směřujeme k tomu, že převezmeme oblasti zajišťované společností TD Bus
a.s. Proto bych rád zdůraznil, že
řidiči této společnosti mají u nás
dveře otevřené.

Martin Klika (ČSSD), krajský zastupitel
V současné době už některé
spoje především na Litoměřicku
a Teplicku vůbec nevyjíždí, přestože kraj přistoupil na požadavek dopravce BusLine a zajistil
navýšení prostředků na zajištění
autobusové dopravy. BusLine
není jediný dopravce, se kterým
má Ústecký kraj smlouvu na zajištění dopravy, ale v ostatních
případech k přerušení dopravní
obslužnosti nedošlo. Prioritou kraje je zajistit zachování
dopravní obslužnosti v plném
rozsahu tak, aby se v žádném
případě výpadky ve službách
dopravní společnosti nedotkly
cestujících. Proto zastupitelstvo
schválilo už v červnu loňského
roku zřízení krajské organizace
Dopravní společnost Ústeckého kraje. Svou činnost zahájila
k datu 1. 7. 2017 a jejím hlavním účelem je plnění funkce
vnitřního dopravce Ústeckého
kraje. Nyní musí intenzivně
probíhat jednání s BusLine. Od
této společnosti by kraj měl převzít zaměstnance. Je nutné také
zabezpečit dostatek autobusů,
se kterými bude krajská společnost jezdit do doby, než dokončí
veřejnou zakázku na pořízení
vlastních vozidel. Zřízení vlastní
dopravní společnosti se kraj do
budoucnosti vyhne případným
problémům se smluvními dopravci, kteří ve veřejných soutěžích sami stanovují ceny, které
od Ústeckého kraje na zajištění
dopravy požadují, ale dodatečně
po uzavření smlouvy požadují
další peníze. Ve vlastní dopravní
společnosti bude moci Ústecký
kraj také sám regulovat platy zaměstnanců, především pak řidičů, jejichž nízké mzdy u dopravních společností jsou příčinou
všech vzniklých problémů.

Ústecký kraj
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Startovní čísla na ústecký půlmaraton rychle mizí. Staňte se i vy jeho součástí
MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM
MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON

15. ZÁŘÍ / 15 SEPTEMBER 2018 | START: 15:00 / 3 PM
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nábřeží
Střekovské

czech.com. Kapacita Mattoni
1/2Maratonu Ústí nad Labem je
pro tento rok 3 700 běžců a více
než třetina startovních čísel už
má na začátku roku své majitele.
Mimořádnou sportovní podívanou přinese také závod Spolchemie a Český pohár v handbike,
při kterém se handbikeři proženou po okruhu na trati půlmaratonu.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad
Labem je držitelem prestižní
zlaté známky Mezinárodní asociace atletických federací IAAF,
kterou se může pyšnit jen necelá
dvacítka světových měst.
Největší sportovní akci, zapsanou i do Rodinného stříbra
Ústeckého kraje, zaštítil hejtman Oldřich Bubeníček.

Kekulova

V Ústí nad Labem se i pro
letošní rok chystá velmi rychlá
trať, která běžce z Mírového náměstí postupně provede areálem
chemičky (zde bude na běžce letos čekat překvapení) po Labské
stezce až k hradu Střekov a zpět
do centra. Na té loňské se vítěz
Barselius Kipyego díky času
59:14 stal pátým nejrychlejším
půlmaratoncem roku 2017.
„Osvědčená trasa se nemění
a i letos se tak můžeme těšit na
skvělé výkony,“ vysvětlil manažer závodu Tomáš Coufal. Dá
se proto očekávat účast absolutního vítěze závodu z let 2016
a 2017 keňského vytrvalce Barseliuse Kipyega.
Svoje místo na startu si můžete zajistit i vy na webu www.run-

Textilní

rajské město zaplaví v polovině září opět tisíce
běžců. Poosmé se v Ústí nad
Labem uskuteční Mattoni
1/2Maraton. Ten se poběží
v sobotu 15. září a chybět nebude ani oblíbený dm rodinný běh
nebo Spolchemie Český pohár
v handbike.
„První rok nám lidé v Ústí říkali, že budeme rádi, když poběží sto lidí. Nakonec jsme naplnili
kapacitu, běželo asi 1 500 závodníků. A v roce 2018 přijede na
všechny závody téměř sedm tisíc
lidi, město bude opět plné, lidi tu
utrácejí v restauracích a hotelích
a celé město půlmaratonem vždy
žije naplno,“ uvedl na adresu
akce ředitel RunCzech běžecké
ligy Carlo Capalbo.
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Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium of the City Hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square
km

km

trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race

1/2Maratonské Expo
Half Marathon Expo

km vzdálenost
km distance

občerstvovací stanice
refreshment point

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)

1

15:03 / 15:14

8

15:23 / 16:12

15

15:43 / 17:10

2

15:06 / 15:22

9

15:26 / 16:20

16

15:46 / 17:18

3

17

15:48 / 17:26

15:09 / 15:30

10

15:28 / 16:28

4

15:11 / 15:39

11

15:31 / 16:36

18

5

15:14 / 15:47

12 15:34 / 16:45

19

15:17 / 15:55

13

15:37 / 16:53

20

15:57 / 17:51

15:20 / 16:03

14

15:40 / 17:01

21

16:00 / 18:00

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

osvěžovací stanice
sponges point

Johnny Servis technické zázemí
Johnny Servis technical area

první pomoc
first aid

seřadiště
line-up

hudební produkce
music point

6

start / cíl
start / finish

toalety
toilets

7

15:51 / 17:34
15:54 / 17:43

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

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

1.25 km

2.5 km

5 km

7.5 km

10 km

12.5 km

15 km

17.5 km

20 km

21 km

Oslavy 66 let trolejbusů jako součást
Evropského týdne mobility

Z

apojte se do Evropského týdne mobility a 15. září od 10 do
17 hodin navštivte areál dopravního podniku v Teplicích. Jsou pro
vás připraveny jízdy historickými
i současnými trolejbusy městem

s jízdným zdarma, výstava trolejbusů, montážních plošin a odtahových vozidel, zkoušení nasazování sběračů (tykadel), prohlídka
dílen, info o slevách a dopravních
novinkách na stánku DÚK, jízdy

vláčkem na Doubravku či jízdy
na elektrokolech, Na závěr spanilá fotojízda vozidel městem. Do
areálu je zajištěna zdarma trolejbusová kyvadlová doprava z Benešova náměstí.

Papírové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje platí
od 1. záøí 2018 také v MHD v MOSTÌ a LITVÍNOVÌ.
Vydává Ústecký kraj. Informace Dopravy
Ústeckého kraje è. 25. Uzávìrka 24. 7. 2018.
Zmìna platnosti údajù vyhrazena.

Platnou jízdenku DÚK z vlaku, zeleného autobusu nebo lodi mùžete využít pro cestování i v MHD v Chomutovì, Jirkovì, Bílinì,
Teplicích, Ústí nad Labem, Dìèínì a Varnsdorfu.

Více informací na www.dpmost.cz nebo na www.dopravauk.cz

krátce z dopravy

Z

a podpory Ústeckého kraje se 2. září od 10 do 17 hodin v areálu Dopravního podniku
měst Chomutova a Jirkova bude konat třetí ročník preventivní akce „Den otevřených
dveří aneb bezpečně do školy“. Policie ČR, Městská policie a hasiči z Černovic zde představí svou techniku. Prohlédnout si můžete depo, dispečink, vozovnu, dílny, myčku a plničku
CNG. Připraven bude zábavný program pro ty nejmenší nebo jízdy historickými autobusy
a trolejbusem. Na stánku DÚK se dozvíte o novinkách v krajské integrované dopravě a slevách pro studenty a důchodce.

Teplice zakoupily nové hybridní trolejbusy v typických žluto-modrých barvách.

S

obota 8. září od 9 do 12 hodin je Dnem otevřených dveří pro změnu areálu dopravního podniku v Mostě. Na příchozí čekají ukázky techniky DP, Policie ČR, Městské policie a Hasičského
záchranného sboru, losování o ceny, zážitková prevence bezpečnosti silničního provozu, trenažer
jízdy na motocyklu či informace k integraci MHD a k novým slevám ve veřejné dopravě ve stánku
Dopravy Ústeckého kraje.

Zpět do minulosti. Do Chomutova přijel
unikátní „Prezidentský vlak“

N

árodní technické muzeum
v Praze ve spolupráci s Českými drahami připravilo putovní
vlakovou výstavu „Prezidentský
vlak“ mapující historii cestování prezidentů. Lidé od Košic až
po Karlovy Vary mohli od konce
června nahlédnout do interiérů
komfortních salonních vozů,
které vozily naše prezidenty.
Jedinečnou možnost měli od
21. do 26. srpna také obyvatelé
Chomutova, kde se v rámci oslav
100 let od vzniku samostatného
Československa, v Železničním
depozitáři Národního technického muzea v Chomutově představila celá vlaková souprava,

ve které jezdil například Tomáš
Garrigue Masaryk.
Zvědavci nejvíce obdivovali salónní vůz Aza 86 z roku 1909 pocházející z Ringhofferovy továrny v Praze na Smíchově, který má
ještě rakousko-uherskou historii,
neboť byl vyroben pro následníka trůnu Františka Ferdinanda
d‘Este a jeho rodinu, po válce
však sloužil mimo jiné i prvnímu
československému prezidentovi
Tomáši G. Masarykovi. Druhým
unikátním železničním salónním
vozem byl vůz Aza 80 speciálně
vyrobený pro prezidenta T. G.
Masaryka k jeho osmdesátým narozeninám v březnu roku 1930.

Součástí
„Prezidentského
vlaku“ byl i nově kompletně
rekonstruovaný železniční vůz
Ca 4-5086 ze sbírky Národního
technického muzea, tzv. „pancéřák“, vyrobený roku 1931
v Ringhofferově továrně v Praze
na Smíchově. V tomto voze byla
realizována expozice věnovaná
jízdám československých prezidentů vlakem, a to nejen po
Československé republice, ale
i po Evropě. Součástí soupravy se stala také další unikátní
doprovodná kolejová vozidla
a v jejím čele jela parní lokomotiva 464.202 přezdívaná „Rosnička“.

Severočeské divadlo v Ústí nad Labem
ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem
uvádějí u příležitosti 100. výročí založení republiky

operu Bedr¡icha Smetany

LIBUŠE
v titulní roli
s Evou Urbanovou

¡ EDSTAVENÍ:
SLAVNOSTNÍ PR
28. zár¡í 2018 v 19 hodin
PREMIÉRA:
12. ¡ríjna 2018 v 19 hodin

www.operabalet.cz

Nostalgie na kolejích.
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Atletická dráha v Lovosicích prošla zatěžkávací Stavbu nové haly ve stanici HZS Ústí nad
zkouškou při závodech Masters Europa
Labem – Všebořice podpořil Ústecký kraj
a konci července byla do- v atletice veteránů Masters Eu- ny. Oprava dráhy město Lo-

N

končena oprava svrchních povrchů atletické dráhy,
takzvaný retoping na lovosické
atletické dráze. Oprava se dotkla povrchů běžeckého oválu,
sektoru pro skok do výšky a do
dálky a rozběžiště pro technické
disciplíny hodu.
Ostrou zatěžkávací zkouškou
bylo malé mistrovství Evropy

ropa Lovosice 2018, které se
konalo pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. „Dráha je zase hezká
a všichni závodníci to oceňovali. Už to opět vypadá jako zázemí pro závody,“ uvedl Jaroslav
Smělý, pořadatel Masters Europa Lovosice 2018.
Opravy trvaly zhruba tři týd-

Zcela nový povrch dělá sportovcům radost.

vosice vyšla na 1 450 000 Kč,
z čehož 500 000 Kč činila dotace
z Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Sportovní areál slouží
především pro trénink a závody
atletického klubu ASK Lovosice, pro trénink ostatních sportovních oddílů a doplnkově pro
hodiny tělesné výchovy lovosických škol.

V

Ústí nad Labem – Všebořicích byla slavnostně
otevřena nová hala stanice Hasičského záchranného sboru.
Otevření byl přítomen náměstek generálního ředitele HZS

ČR pro ekonomiku brig. gen.
Slavomír Bell, MSc., ředitel
HZS ÚK plk. Ing. Roman Vyskočil, náměstek ředitele HZS
ÚK pro ekonomický úsek plk.
Ing. Miloš Černý a další členo-

Kraj přispěl na stavbu haly pět milionů korun.

vé vedení Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Stavba byla zahájena 1. srpna
loňského roku a stála bezmála 14 milionů Kč. Celkem pět
milionů korun přispěl na vybudování i Ústecký kraj, který
dlouhodobě podporuje rozvoj
Integrovaného záchranného
systému v kraji. Jedná se o první etapu stavby, druhá hala
bude v krátké době vybudována
v sousedství nákladem deset
milionů korun.
Hala bude sloužit pro
uskladnění požární techniky.
Umístěn tam bude tankovací
kontejner, nákladní kontejner,
kontejner nouzového přežití,
hadicový přívěs, nákladní přívěs pro odvoz havarovaných
vozidel, dopravní automobil,
užitkový automobil k dopravě materiálu, vysokozdvižný
vozík a osobní automobily
určené pro plnění služebních
úkolů.

Den otevřených dveří státního
V Račicích to cinkalo i pro české barvy.
Dvě zlata z juniorského MS a k tomu jeden bronz podniku Povodí Ohře
Pokračování ze strany 1
To dámská osma juniorek
obhajovala zlaté medaile ze
šampionátů 2017 v litevských
Trakajích a 2016 v Rotterdamu.
Úlohu měla jednodušší v tom, že
se do závodu osem přihlásilo jen
pět lodí. Děvčata tedy absolvovala po vítězném preliminačním
závodě rovnou finále. V něm
ovšem narazila na velmi kvalitní veslařky z USA, Rumunska,
Německa a Itálie. Získat titul nebylo vůbec jednoduché. Sestavě
strokované, podobně jako loni,
Valentýnou Kolářovou z Přerova
se v závěru podařilo odrazit nápor Američanek a s náskokem

S

tátní podnik Povodí Ohře tradičně umožňuje široké veřejnosti nahlédnout pod pokličku
práce svých zaměstnanců, a proto se rozhodl zajistit návštěvníkům vstupy do jinak nepřístupných částí objektů. V letošním
roce připadá „Den otevřených
dveří“ na sobotu 8. září.

půl lodě zvítězila. Třetí Rumunky zaostaly o víc než tři vteřiny.
Dvojskif juniorů nepatřil před
račickým šampionátem mezi pověstná medailová želízka v ohni.
Jenže během těchto závodů dokázala dvojice Jan Vacek – Jakub
Kyncl původní předpoklady rozcupovat na kousky. Sedmnáctiletí chlapci vybojovali nečekanou
bronzovou medaili za Němci,
které v semifinále dokonce porazili, a druhými Řeky – budoucími adepty na lehkou váhu.
Dvojskif Jan Vacek a Jakub
Kyncl získali na šampionátu překvapivý bronz. Foto: Ondřej Kroutil

Zpřístupněna budou vodní
díla Skalka, Stanovice, Chřibská. Den otevřených dveří je
tradičním prvkem, který má v letošním roce také vazbu na Dny
evropského dědictví a u té příležitosti bude zpřístupněno vodní
dílo Nechranice, které v letošním
roce slaví 50 let od zprovoznění.

Skluz na vodním díle Nechranice. Foto: archiv Povodí Ohře, s. p.

Titul Vesnice roku 2018 putuje do obce Kytlice
Pokračování ze strany 1
Do 24. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 23 obcí z Ústeckého kraje, vítězná obec obdrží 300
tisíc korun a postoupí do celostátního kola, které se koná na podzim, ostatní barevné stuhy a 125
tisíc korun, a diplomy s bonusem
30–50 tisíc korun. Ústecký kraj
dále zajistil pro každou obec na
památku účasti v soutěži diplomy
a věcné ceny.
Slavnostní ceremoniál a celý
doprovodný program se odvíjel
v duchu oblečení ve stylu 1. republiky. Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola, které se
uskuteční první zářijový týden.
Vítěz celostátního kola a nositel
titulu „Vesnice roku 2018“ bude
vyhlášen 15. září na Jarmarku
venkova v Luhačovicích. Příjemným bonusem pro celostátního
vítěze je finanční odměna ve výši

až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj.
Vyhlašovateli soutěže jsou
Spolek pro obnovu venkova ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj,
Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo
zemědělství, spoluvyhlašovateli
pak Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní
a krajinářskou tvorbu a Sdružení
místních samospráv ČR.
Po předání ocenění následoval
neformální společenský večer za
účasti starostů a členů hodnotitelské komise, v němž vystoupil
mimo jiné pěvecký sbor a představila se různá umělecká vystoupení, včetně prezentace místních
dobrovolných hasičů. Soutěž
Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhla-

šována již od roku 1995. Cílem
soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova,
prezentovat programy obnovy
jednotlivých vesnic a upozornit
na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se
snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského
života v obci.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond
a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory
energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci,
péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie
obce a koncepční dokumenty.

Hejtman Ústeckého kraje předal starostce vítězné obce stuhu a diplom za prvenství.
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Mám štěstí na lidi a i díky nim se nám daří naplňovat
dlouhodobou vizi, hodnotí ředitel Soukup
V

roce, kdy Oblastní muzeum v Mostě slaví 130 let
od svého založení, má za sebou
Michal Soukup tři roky ve funkci
jeho ředitele. A i když muzeum
vyžaduje postupné opravy a rekonstrukce jednotlivých částí,
uskutečnily se zde v kalendářním roce pozoruhodné výstavy
(hojně navštěvovaná terakotová
armáda či putovní výstava 100
let od vzniku samostatného československého státu). „Na podzim pak ještě připravíme výstavu
věnovanou událostem na Mostecku v roce 1918,“ uvedl ředitel
muzea Michal Soukup.
Už víte, jak a kde budete trávit státní svátek 28. 10., kdy si
budeme připomínat stoleté výročí vzniku ČSR?
Státní svátek určitě strávím
s rodinou. Konkrétní plán ještě
nemáme, ale nemohu vyloučit,
že pojedeme s dětmi na výlet,
třeba i na nějakou lokalitu spjatou s českými dějinami.
Jak jste spokojený s kalendářním rokem 2018 v muzeu?
Byl to výjimečný rok – terakotová armáda měla obrovský
úspěch u návštěvníků, byla
u vás také choť pana prezidenta Zemana atd.
Rozhodně mám radost, že
i v tomto roce jdeme, jak se
říká, „vpřed“. Museli jsme však
značně omezit výstavní program
kvůli rekonstrukci střechy, takže
cítím jistý útlum. Jak ale ukázaly
například tradiční akce Flerjarmark nebo Superpotravina, tak
veřejnost nám zachovává přízeň. Toho si vážím a doufám, že
v dalších letech, až zmizí lešení,
kontejnery a stavební materiál,
nabídneme návštěvníkům opět
bohatší program.
Co chystáte za zajímavé výstavy na podzim a zimu 2018?
Kromě Mezinárodního dne
archeologie (třetí sobota v říjnu)
představíme velkou výstavu věnovanou událostem roku 1918
na Mostecku. Připravujeme ji
ve spolupráci s chomutovským
a lounským muzeem pod názvem
„Tři města – tři osudy“. V Mostě
jsme se zejména zaměřili na zapomenutý příběh Deutschböhmen
– Německých Čech. To byla pro-

vincie státu Německé Rakousko, který vznikl téměř souběžně
s Československem a nárokoval
si celé Sudety. Ačkoli měl tento
projekt jepičí život, byl závažným
mezníkem ve vývoji česko-německých vztahů na cestě k roku 1938.
Ve funkci ředitele jste tři
roky. Jak jste muzeum „přeměnil“ k obrazu svému a co
vám za ty roky udělalo největší
radost?
Mám štěstí na lidi – ať už spolupracovníky z muzea anebo ty,
kteří pomáhají „zvenku“. Především díky tomu se nám daří dávat věci do pořádku a naplňovat
dlouhodobou vizi. Přesto musím
na rovinu říci, že nás čeká ještě
hodně práce. Změn ve fungování muzea je mnoho – vznikla samostatná oddělení, provádíme
úplnou inventarizaci sbírky, výstavní plán se vydal jiným směrem, přebudováváme expozice,
opravujeme budovu a podílíme
se na různých projektech, i těch
mezinárodních. Letos jsme
dokonce začali vydávat vlastní
časopis pro veřejnost – jmenuje
se „Pod Hněvínem“. Asi nejvíce
si cením toho, že muzeum žije.
Potvrzuje to nejen rostoucí návštěvnost, ale i pozitivní ohlasy.
Muzea mají být hlavně pro
lidi všech věkových kategorií.
Máte recept na to, jak si udržet
stávající návštěvníky či v lepším případě přilákat ty nové?
V posledních letech roste význam vzdělávací úlohy muzeí. Až
tři čtvrtiny návštěvníků spadají
do kategorie děti a mládež (včetně školní mládeže) a zdá se, že je
to trend dlouhodobý. Pro muzea
to znamená angažovat muzejního pedagoga a hledat cesty ke
zvýšení podílu „interaktivity“
ve výstavách, expozicích apod.
S tím se snažíme vypořádat.
Také v případě seniorů vnímáme zvýšený zájem o vzdělávací
programy, jako jsou přednáškové cykly, komentované prohlídky i jednodenní akce. I jim se
snažíme vycházet vstříc. Senioři jsou nejvnímavější skupinou
návštěvníků. Často k nám přicházejí a už mají leccos nastudováno, jsou zvědaví, hodně se
ptají a nikam nespěchají. Lidé
v produktivním věku jsou bohu-

Michal Soukup je ve funkci ředitele muzea něco přes tři roky. Za jeho působení ve funkci se muzeum posunulo vpřed.

žel v posledních letech pod větším tlakem, což omezuje i možnosti volnočasových aktivit. Do
muzea chodí nejčastěji s dětmi
nebo na vybrané akce v průběhu
roku, často ale přiznávají, že se
jim nedaří stihnout všechno, co
je zajímá.
My musíme najít kompromis
mezi očekáváními všech těchto
skupin návštěvníků.
Máte obsáhlou muzejní sbírku. Muzeum žije výstavami.
Dostáváte artefakty do sbírky
i například od občanů a jaká
nejzajímavější věc se vám dostala do ruky?
Dary od občanů jsou důležitou složkou nových akvizic. Nerad bych je ale poměřoval podle
důležitosti nebo „zajímavosti“,
protože v řadě případů teprve
čas odhalí jejich skutečný vý-

znam. Z velkých darů bych rád
zmínil například sbírku pohlednic od pana Štraybla, technickou literaturu, přístroje a sbírku ořezávátek pan Antfeista,
dále knihovnu a též fotografie
doktora Štýse, soubor školních
pomůcek z Horního Jiřetína,
který jsme získali zejména díky
panu učiteli Čejkovi a podobné
soubory z Lužic, Litvínova nebo
Panenského Týnce. Podrobný
výčet by byl velice obsáhlý, takže
to prosím berte jen jako vybrané příklady z mnoha. Přesto se
zmíním ještě o jedné „novince“.
Tou je soubor 251 středověkých
grošů, který byl letos nalezen na
Mostecku. Obzvláště si cením
toho, že nálezci bez váhání předali v souladu se zákonem mince
do muzea zřizovaného krajem
(tedy faktickým majitelem nálezu), ačkoli by se jistě daly ilegál-

ně zpeněžit. To je příklad hodný
následování. V dohledné době
budeme tento nález prezentovat
samostatně, takže zatím více neprozradím.
Slyšel jsem o tom, že by se
měla ve spolupráci s UJEP připravovat publikace o dějinách
průmyslu v Ústeckém kraji.
Pokud ano, v jaké fázi tento
nápad je a v čem by měla být
kniha jedinečná?
Souborné dějiny průmyslu,
průmyslových spolků a dalších
profesních organizací v našem
kraji chybí, takže jsem přivítal, když hospodářská komora
v Mostě, konkrétně pan předseda Jung, iniciovala prvotní
jednání. My jsme se rádi přidali, protože si to téma zaslouží
právem naši pozornost. Aktuálně je navržena a odsouhlasena

základní struktura publikace
a vzniká autorský tým. My jako
muzeum se budeme podílet jak
na textech, tak na koordinaci autorů napůl s univerzitou,
kterou v té věci zastupuje paní
profesorka Hrubá z Filozofické
fakulty. Hospodářská komora bude celý záměr zajišťovat
po stránce organizační. A to
ve spolupráci s Ústeckým krajem, jehož podpora je nezbytnou součástí celého projektu
a za kterou mu patří velký dík.
Jedinečnost knihy bude zejména v tom, že na nějakých šesti
stech stranách představí souhrn všeho podstatného k dějinám průmyslu v rámci celého
kraje. Půjde nám především
o kvalitu, takže se postaráme
o to, aby nevznikla jen další
z řady narychlo slepených encyklopedií.
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Ústecká posádka záchranářů je nejlepší v republice
V

vliv na celkovou efektivitu a bezpečnost práce. Organizátoři
akce posléze připravili v okolních terénech a místních podmínkách velmi pestrý program
hodnocení výkonnosti a schopností leteckého záchranáře.
Všichni účastníci mítinku si
tak měli možnost na vlastní kůži
vyzkoušet technické disciplíny
na nedalekém skalním útvaru
Dráteník, kvalitu techniky nepřímé srdeční masáže po zátěži
a v exponovaném terénu, manipulaci s pacientem a postup při

prostředí Žďárských vrchů se konal třetí ročník
společného setkání zástupců
jednotlivých středisek leteckých
záchranných služeb v ČR se zaměřením na vzájemné sdílení
užitečných informací a zkušeností zdravotníků v posádkách
LZS.
Tematické okruhy letošního
společného setkání byly zaměřeny na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, role zdravotníků v provozu LZS a souhru týmu
s leteckým personálem a jejich

zajištění intenzivního pacienta
dvoučlennou posádkou ve dvou
simulovaných situacích.
Posádka LZS Ústí nad Labem, Eva Smržová, Jan Bubla
a Radek Urban výborně obstála
v konkurenci kolegů ze všech
leteckých stanovišť v republice
a v tomto soutěžním ověřování
zdatnosti a dovedností obsadila
1. místo.

Skalní útvar ústeckou posádku
nepřekvapil, byla nejlepší.

Hejtman si prohlédl nejmodernější Teplická hvězdárna prošla rekonstrukcí,
na podzim se otevře veřejnosti
provoz v ústecké Spolchemii
H
N
v Ústí nad Labem založena
v roce 1856 a je nejstarším chemickým podnikem v Evropě.
Nová membránová elektrolýza
zpracuje ročně takové množství
chloridu sodného, které představuje dvouletou spotřebu kuchyňské soli v celé České republice.
„Spolchemii vnímám jako
firmu s dlouhou a bohatou tradicí, která byla a je významným
partnerem pro krajské město.

a pozvání generálního ředitele akciové společnosti
Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem
(Spolchemie) Daniela Tamchyny se hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček seznámil
s nejmodernější výrobou chloru
a hydroxidů v provoze membránové elektrolýzy. Tu vybudovala
Spolchemie v posledních letech
nákladem dvě miliardy korun za
použití čínské technologie.
„Nový moderní provoz významně snížil ekologická rizika
a představuje první článek vertikálně orientovaného výrobního
řetězce, na jehož konci je výroba
epoxidových pryskyřic,“ uvedl
při setkání generální ředitel Daniel Tamchyna. Ten společně s finančním ředitelem Jaromírem
Floriánem, výrobním ředitelem
Janem Dlouhým a manažerem
rozvoje Anorganika Pavlem Kubíčkem podrobně hejtmanovi
představil historii, současnost
i vize Spolchemie, která byla

Dobrou zprávou také je, že firma
prošla rozsáhlou modernizací,
která přinesla snižování dopadů
na životní prostředí a nové technologie s sebou nesou i nové bezpečnostní standardy. Vítám také
spolupráci chemičky s vysokými
školami, což ve svém výsledku
posílí strategii firmy v oblasti
výzkumu, vývoje a inovacích,“
zhodnotil postavení Spolchemie
hejtman Oldřich Bubeníček.

Provoz stál chemičku dvě miliardy korun.

NA KONI DO SKOLY
ÚSTECKÝ KRAJ VÁS ZVE
DO SVINČIC U MOSTU

VSTUP
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RAM
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9. ZÁŘÍ 2018, 13.00-17.00
 Klaun Albertík (14.00-1600)
 jízda na koních, v kočáře a vystoupení koní
 živá hudba  skákací hrad
 malování na obličej, tetování,
copánky  kolotoče
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vězdárna na Písečném vrchu
v Teplicích, stavba započatá
roku 1957, se po více než padesáti letech dočkala generální rekonstrukce. Výrazně se na opravách
podílel také Ústecký kraj.
Než se na podzim opět otevře
veřejnosti, musela projít velkými
změnami. Část budovy mezi dvěma kopulemi byla celá odstraněna
a nahradila ji nová, architektonicky zajímavá stavba, na níž přibude i vyhlídková terasa. Rekonstrukce, kterou plnou částkou,
25 miliony včetně DPH, finančně
podpořil Ústecký kraj, zahrnovala kromě výměny střešní a stropní
konstrukce a terasy také novou
fasádu objektu včetně zateplení,
kompletní výměnu vnitřních instalací a sociálních zařízení.
Součástí hvězdárny je také
planetárium. Důležitou složkou
činnosti obou institucí je spolupráce se školami a pořádání
přednášek pro školy.

Takto vypadala hvězdárna před rekonstrukcí…

…a tak vypadá dnes.

Ústecký kraj přispěl na vybudování kanalizace
a čistírny odpadních vod v Počaplech

S

ymbolickým poklepáním na
základní kámen začala 8.
srpna v Počaplech na Litoměřicku výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Obec patří
k městu Terezín a jako jediná
z jeho čtyř městských částí ještě
nemá vlastní kanalizaci. Potěší
tak všech téměř 150 obyvatel.
Pro samotnou obec je to velká
událost. O čističce se zde mluví
již od roku 2014. Ale až dostatek
financí může zahájit největší investici vesnice. „Bez pomoci Ústeckého kraje, Severočeské vodárenské společnosti a Ministerstva
zemědělství bychom nemohli
stavbu nikdy uskutečnit,“ řekla
na slavnostním zahájení starostka Terezína Hana Rožcová.
Zastupitelstvo
Ústeckého
kraje v červnu letošního roku
schválilo pro město Terezín část-

ku šest milionů korun na výstavbu čističky. „Pro místní obyvatele bude čistička velkou úlevou
a věřím, že jim bude dobře sloužit,“ uvedla radní pro kulturu
a památkovou péči, zemědělství,

životní prostředí a venkov Jitka
Sachetová. Stavební náklady se
budou pohybovat kolem 17 milionů korun včetně DPH. Akce by
podle zhotovitele mohla být do
konce příštího roku dokončena.

Poklepání na základní kámen - napravo Jitka Sachetová, radní pro kulturu, vedle ní pak Hana Rožcová, starostka Terezína.

Hrubý: Pokud chce člověk dosáhnout svého snu, nelze dělat kompromisy

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 rozhodli podnikat?
Touha živit se tím, co nás naplňuje. Vytváření smysluplných

hodnot výtvarné a umělecké
práce. Hravé napojení na staré
tradice.
Neměli jste obavu z rizika?
Shodli jsme se na tom, že
pokud chce člověk dosáhnout
svého snu, nelze dělat kompromisy. Je potřeba se pevně rozhodnout, strachu nepodléhat,

Jméno a příjmení:

Alena a Miloš Hrubých

Věk:

33 a 38

Vzdělání:

Oba pedagogické.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Místo podnikání:

Evaň

Předmět podnikání:

Výtvarný ateliér,
umělecká práce s lokálním kamenem

v krizových obdobích myslet
pozitivně a ještě více se ponořit
do práce. Pokud nahradíte slovo „riziko“ výrazem „výzva“,
pokaždé se vám svým způsobem uleví.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádali?
Svou roli samozřejmě hrála
finanční stránka. Obtížné pro
nás bylo ale také zorientovat se
v problematice prodeje a prezentace vlastních výrobků. Nejsme obchodníci, ale býti jimi
musíme, aby naše rodinná firma mohla fungovat. Prošli jsme
řadou kurzů, načetli články,
nicméně na probouzení svého
obchodního ducha stále ještě
pracujeme, je ospalejší povahy.

Začali byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, takto jsme začali. Díky
dotaci jsme ale mohli naši práci
rychleji překlopit z fáze „doma
na koleně“ k důstojnější podobě.
Celkově nám tato podpora pomohla výrazným způsobem.
K čemu jste dotaci především využili?
Prostředky jsme využili především na vybudování malého
ateliéru, upravení dílny a skladového prostoru. Dále na nákup
profesionálního nářadí. Podstatnou část jsme využili pro zajištění většího množství materiálu
(kamene), což nám umožnilo
nastartovat dlouhodobé a pro
nás finančně klíčové projekty.

Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Plánů máme mnoho, malých
i velkých. Podstatné ale bude
naši „firmičku“ držet tak, abychom své nápady mohli i nadále
úspěšně realizovat a to postupem času čím dál svobodněji.

Co byste doporučili začínajícím podnikatelům?
Nebát se. Dovolit si velké
sny a připustit si myšlenku,
že pokud je můj záměr v jádru
„zdravý“, vždy bude hojně
podpořen.

Ústecký kraj
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Dočesná zve na zlatavý mok, netradiční soutěže a hudební vystoupení

krátce

T

R

radiční akcí u příležitosti
ukončení sklizně chmele
v Žatci je slavnost s názvem dočesná. Její letošní 61. ročník se
uskuteční ve dnech 31. srpna
a 1. září v centru města. A bude
to ročník rekordní. Alespoň co
do počtu přihlášených minipivovarů. Letos se jich v Žatci představí na šest desítek.
Tato akce původně vznikla
jako oslava dočesání posledního
chmelového štoku a v průběhu let
doznávala mnoha proměn. Je proslavená po celé republice a tak je
po zásluze zapsána do programu
Rodinné stříbru Ústeckého kraje.
Letos se na pódiu vystřídá řada
zajímavých zpěváků, zpěvaček či
kapel – Marie Rottrová, Olga Lounová, Xindl X se Sabinou Křovákovou, Petr Spálený, Ondřej Havelka,
Ivan Hlas Trio a další. Zábavný
program doplní soutěž v tanci
s korbelem piva na hlavě či v česání
chmele na čas. Vstup je zdarma.

adnice v Kadani se může pochlubit zbrusu novými známkami. „Poprvé v historii máme vlastní.
Lze je použít jak na pohled, tak i na
dopis,“ pochvaloval si starosta Jiří
Kulhánek s tím, že nových známek
je celkem 25. Celý arch přijde na 500 korun, jedna stojí dvacet korun.

H

řbitovní kaple Františka Xaverského v Liběšicích na Litoměřicku se dočká obnovy. Krajský úřad
dá obci na opravu kaple 395 tisíc
korun. Neinvestiční dotaci poskytne
z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje. Podle uzavřené smlouvy by měly být práce na opravě kaple dokončeny do 15. října.

S

edmý ročník Hudebního setkání
má v září na programu další tři
pozoruhodné akce. Dne 6. září od
17 hodin začne v Kampusu ústecké
univerzity koncert Čtvero ročních
období, 8. září bude v prostorách
lemberského zámku v hlavní roli cembalo Moniky Knoblochové a 15. září od 18 hodin zazní na Zámku Jezeří hned dva
klavíry.

i letos bude na dočesné plné náměstí.

Barevná planeta láká na dobroty
i hudební vystoupení

Na dvou náměstích v Ústí nad Labem, Mírovém a Lidickém,
se v sobotu 8. září uskuteční 19. ročník etnického festivalu Barevná
planeta. Akce se bude opět konat pod záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka. Návštěvníci se mohou těšit na exotické
pokrmy či hudební vystoupení v podání kalifornských punkáčů Foxy
nebo polské folkové kapely Koniec swiata. Náměstí osvěží obří loutky
Echt Street Puppets.

Evropská výtvarná cena zamířila na Šluknovsko

J

ednomu z nejvyšších ocenění
se na sklonku července dostalo českému tvůrci Otovi Prouzovi v německém Buchheim
muzeu. Obsadil druhé místo
v prestižní soutěži o evropskou
cenu umění Euward, kterou vyhlašuje německé Augustinum
Stifftung sídlící v Muzeu moderního umění a fantazie nacházející se nedaleko Mnichova.
Mezi 170 přihlášenými autory
z oblasti spontánního výtvarného projevu „art brut“ se poprvé
v historii této významné události
objevil i český autor. Jeho tvorba
se tak zařadila mezi evropskou
špičku umělců tvořících i přes
jejich psychické handicapy, které
je mnohdy odsuzují k nezájmu či
odmítání části společnosti. Přesto jejich umění bylo, je a bude výjimečnou podívanou a inspirací
nejen pro výtvarně vzdělané autory anebo teoretiky umění, ale
i pro širokou veřejnost. Z přihlášek podaných z celé Evropy si po-

rota vybrala tři nejlepší. Hlavní
cenu získal Michael Golz, druhé
místo obsadil právě Ota Prouza
a třetí místo Clemens Wild.
Ota Prouza, trvale žijící v obci
Brtníky na Děčínsku, si cenu
osobně převzal i díky podpoře
spolku ABCD, jehož posláním
je mimo jiné objevování nových
autorů art brut a jejich podpora.
Nalézt dosud neznámého, zajímavého a originálního tvůrce se
však podaří jen zcela výjimečně.
Ota Prouza takovým umělcem,
jehož tvorba obstojí i v mezinárodní perspektivě, bezesporu je.
Prostřednictvím jeho účasti na
souborné výstavě v Mnichově se
tak i Česká republika může světu
představit jako kultivovaná společnost chránící lidské hodnoty.
Prouza je klientem Domova pro
osoby se zdravotním postižením
Brtníky, který je příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje.
Připravila: Ivana Brádková,
členka ABCD

Němečtí házenkáři
potřetí v řadě vyhráli
turnaj v Lovosicích

S

portovní hala Chemik v Lovosicích hostila ve dnech 9.
až 11. srpna 14. ročník turnaje
O pohár Františka Arnošta. Kvalitně obsazený turnaj s mezinárodní účastí byl pořádán pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka. Ten viděl
opět triumf německého celku TV
05/07 Hüttenberg, který opanoval turnaj již potřetí v řadě.
Pořadatelský celek z Lovosic
si ve čtyřčlenné skupině vybojoval 3. příčku. Pod nově složeným
trenérským duem Berka – Landa
si hostitelský klub poradil s Topolčany, remízoval s Duklou Praha a prohrál s pozdějším vítězem
z Německa. „S průběhem turnaje jsme spokojeni a to především
s ohledem na stoupající tendenci
našich výkonů. Všichni hráči dostali v průběhu třídenního klání
herní prostor a všichni mne mile
překvapili svým nasazením a bojem o místo v kádru. V zápasech
jsme neproměnili řadu slibných
brankových příležitostí, naopak
mne s ohledem na fázi přípravy,
ve které se nacházíme, i velké vedro v hale překvapilo malé množství technických chyb,“ hodnotil
turnaj trenér Václav Berka.
Nejvyšší tuzemská soutěž pak
bude v Lovosicích rozehrána
8. září, kdy Lovci přivítají celek
Dukly Praha. Tým lovosických
házenkářů dlouhodobě podporuje Ústecký kraj v rámci koncepce
Podpory mládežnického sportu.

V

enkovní učebna v areálu Správy
národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě opět ožila, když
přivítala účastníky přírodovědného
programu. Letošního programu,
který byl zaměřen na téma „Vnímejme přírodu všemi smysly,“ se zúčastnilo 21 dětí.

V

lázeňském městě Teplice byla
slavnostně spuštěna další
z mnoha fontán. Tentokrát se jedná
o fontánu porcelánovou z návrhu
akademického sochaře Jiřího Kožíška. Fontána, která vznikla v dubské
porcelánce, je umístěna před Krušnohorským divadlem.

V

letošním roce město Lovosice
uvolnilo finanční prostředky
na rekonstrukci jedné ze sakrálních
staveb na katastru města. Jedná se
o kapličku na obchvatu města u Siřejovické ulice. Kompletní rekonstrukce bude zahrnovat vnitřní a vnější část stavby a úpravu
okolního terénu.

D

obrovolní hasiči v Žatci dostanou darem čtyři kusy dýchacích přístrojů. Používat je budou
při zásazích, například při pohybu
v zakouřených prostorech. Přístroje
v hodnotě 160 tisíc korun jim daruje
Ústecký kraj, žatečtí hasiči by je měli mít k dispozici od poloviny září.

D

ny evropského dědictví v letošním roce proběhnou od soboty
8. září do následující neděle 16. září
i v Ústeckém kraji. Téma pro rok
2018 je Společné dědictví, společné hodnoty. Mezi všemi památkami
bude otevřen např. zámek Červený
Hrádek, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích či chmelařské muzeum v Žatci.

L

itoměřice v obrazech - pod tímto
názvem vychází nová obrazová
publikace o královském městě. Jejím autorem je místní rodák a fotograf Fanda F. Diviš. Slavnostní křest
se uskutečnil v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panny
Marie v Litoměřicích. Kniha je vydávána k 100 letům vzniku
Československa a 40. výročí vyhlášení městské památkové
rezervace.

I

nformační a dopravní centrum
Podřipska v Roudnici nad Labem
se zapojilo do ankety „Informační
centrum roku 2018“. Anketu vyhlásilo vydavatelství Kam po Česku ve
spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR.
V elektronickém hlasování může hlasovat každý až do 31. srpna a podpořit tak své oblíbené turistické informační centrum.

P

oslední prázdninový den, tedy 31.
srpna, vypukne od 14.30 hodin na
Kostelním náměstí v Ústí nad Labem
bitevní šarvátka s názvem Vyhnání
Francouzů z Ústí nad Labem v roce 1813. Veřejnost se může
těšit na příchod historických vojsk ze Střekova a jejich průchod
městem až do Muzea města Ústí nad Labem. Na Kostelním náměstí před OC Forum pak bude postaveno vojenské ležení, vystoupí vojenská dechovka a proběhne samotná bitevní ukázka
s francouzskými a rakouskými vojsky. Celý den zakončí dělostřelecké salvy od Větruše. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi
i širokou veřejnost a odehraje se v rámci oslav 205. výročí bitev
u Chlumce, Přestanova a Varvažova, které vyvrcholí 1. září bitvou u Chlumce za podpory Ústeckého kraje.
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Bravo! Mistrovství Evropy juniorů ovládla
ve dvouhře i čtyřhře Češka Linda Nosková

N

a tenisových dvorcích
v Mostě se uskutečnilo
Mistrovství Evropy juniorů do
14 let. Akce se zúčastnilo 82
chlapců a 84 dívek ze 42 zemí.
Turnaj byl slavnostně zahájen za
přítomnosti Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje,
Jana Paparegy, primátora města
Most, Ivo Kaderky, prezidenta
Českého tenisového svazu a Jaroslava Tačnera, viceprezidenta Českého tenisového svazu
a předsedy pořádajícího klubu.
Na antukových dvorcích bylo
za vysokých teplot odehráno 306
utkání a diváci viděli krásný tenis v podání talentovaných juniorů a juniorek. V mezinárodním

turnaji se neztratily ani české
barvy. Domácí výpravě se dařilo,
když získala čtyři cenné kovy.
Zlato a titul mistryně Evropy
vybojovala Linda Nosková ve
dvouhře, když ve finále udolala
evropskou jedničku Schneyderovou z Ruska. Druhou zlatou
přidala Linda Nosková po boku
Lindy Fruhvirtové ve čtyřhře dívek a ve stejné disciplíně získaly
ještě bronz Agáta Černá a Barbora Palicová, která je odchovankyní mosteckého tenisu a ve
dvouhře se probojovala mezi posledních osm hráček. Stříbrnou
medaili přidali na závěr chlapci
Matthew Donald a Hynek Bartoň ve čtyřhře.

Linda Nosková (vpravo) a Linda Fruhvirtová vyhrály na Mistrovství
Evropy juniorů zlato ve čtyřhře.

Memoriál Františka Hrdličky vyhrál německý
Magdeburg, tepličtí dorostenci skončili čtvrtí
N
a počest dlouholetého funkcionáře FK Teplice se konal
v lázeňském městě Memoriál
Františka Hrdličky. Fotbalového
turnaje v kategorii U19 se zúčastnily jak tuzemské, tak i slovenské,
polské či německé kluby. A právě
jeden z nich - 1. FC Magdeburg celý turnaj vyhrál. Konání třetího

ročníku turnaje podpořil mimo
jiné také Ústecký kraj.
Memoriál vyvrcholil přímo Na
Stínadlech za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka finálovým zápasem
mezi dvěma německými celky
– Magdeburgem a Drážďany.
Po 90 minutách skončil zápas

nerozhodně 1:1 a na řadu tak
přišly pokutové kopy. V nich byli
úspěšnější mladí hráči Magdeburgu a i díky skvěle chytajícímu brankáři Berischovi získali
pohár pro nejlepší celek turnaje.
V zápase o bronz Teplice sice
nad polským Lubinem vedly, ale
soupeř zápas otočil a zvítězil 3:1.

Konečné pořadí
Memoriálu 2018:
1. 1. FC Magdeburg
2. SG Dynamo Dresden
3. Zaglebie Lubin SA
4. FK Teplice
5. FK Železárny Podbrezová
6. FC Spartak Trnava.

Na jezeře Milada vyrostl fotopoint

Tepličtí fotbalisté se rvali o co nejlepší umístění, i tak je čtvrté místo velmi pěkné.

Nové vyhlídkové místo
vhodné k fotografování vzniklo
nad jezerem Milada na Ústecku. Dřevěná konstrukce vyrostla přímo nad trmickou pláží. Návštěvníci mohou využít
fotopoint nejen k fotografování, ale i k posezení s výhledem
na jezero Milada, Krušné hory
i České středohoří. Za myšlenkou a instalací fotopointu
stojí organizátoři sportovního
seriálu Milada Tour. „Nechali
jsme se inspirovat podobnými místy v Rakousku, kde jsou fotopointy s výhledem do okolí velmi
oblíbené. Zároveň si myslíme, že kromě pořádání sportovních akcí,
bychom měli jezeru také něco vrátit. Věříme, že se nový fotopoint
Milada stane brzy oblíbeným návštěvním místem na jezeře,“ uvedl za
organizátory Milada Tour Michal Neustupa.

srpen 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali Loretánskou kapli v Rumburku. Na výhru se může těšit: Marie Kahudová z Prahy,
Jana Vašková z Ústí nad Labem a Anna Feherová z Rumburku. Výhercům gratulujeme.

Dnešní fotohádanka nás
zavede do první poloviny 20.
století, kdy se v Čechách začala
rozvíjet idea kolektivního bydlení. Na obrázku vidíte stavbu,
která vznikla na základě projektu, vybraného v rámci architektonické soutěže z konce 40.
let minulého století. Realizace
probíhala v letech
1948 – 1958. Dům
patří mezi technické a architektonické
památky evropského významu. Kolmé
části obou křídel jsou
shodné, mají dva
suterény a jedenáct
nadzemních podlaží, která jsou bytová.

Celkem je zde 352 bytů. Hlavní
myšlenkou bylo to, že byty jsou
převážně na přespání a zbytek
činností je kolektivních. Ve sníženém středním křídle tak byly
vybudovány jesle, mateřská
školka, prádelna a dokonce
i společná jídelna. Ještě před
úplným dokončením domu se
ukázala tato idea jako neuskutečnitelná. Objekt dodnes funguje jako běžný bytový dům.
Letos je dokonce mezi 100
nominovanými v anketě České
a slovenské stavby století. Hlasovat můžete i vy na www.stavbystoleti.cz. Víte, o jaký objekt
se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 12. září na e-mailovou adresu: flochova.m@
kr-ustecky.cz nebo na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
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
Interaktivní výstava Retrogaming vás zavede do expozice plné historických počítačů,
která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků
po polovinu 90. let 20. století.
Seznámíte se s počítači, které
byly u nás nejrozšířenější. K vidění do 30. září. 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

Výstava Pohledy do labské
krajiny představí více než 70
kreseb, litografií a obrazů E.
G. Doerella, malíře 19. století, který se zabýval především
malbou krajiny a za svůj život
namaloval téměř 400 obrazů,
je k vidění do 30. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Od pádu orla k českému lvu představí návštěvníkům dva tehdejší obyvatele
Chomutova - Franze Hoffmanna a Antonína Svobodu - a jak
oni vnímali vznik republiky.
Jeden z nich bude německé
národnosti, druhý české. Návštěvník bude seznámen s tím,
jak v Chomutově tehdy žili,
jaké měli problémy a radosti.
A jak oba dva chápali skutečnost, že se 28. října 1918 stali
občany státu, který se nově objevil na mapě? To vám odhalí
tato výstava, která je k vidění
do 11. listopadu.

křížovka o ceny

O

tázka Kde zakončil prezident návštěvu Ústeckého kraje?
byla tajenkou naší červencové křížovky. Odpověď na ni byla: na
zámku Jezeří. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Alena Kuntová z Děčína, Karel
Fric z Klášterce nad Ohří, Emilie Secká z Oldřichova u Duchcova,
Nikola Neumannová z Teplé a Jan Holcepl z Mostu. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše srpnová křížovka má v tajence otázku.
Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy
12. září 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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