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slovo hejtmana

Vázení
ˇ a milí ctenári
ˇ
ˇ krajských novin,
nadcházející měsíc je pro nás opravdu velmi
výjimečný. Ústecký kraj se chystá na vrcholné
oslavy výročí sto let od vzniku Československé
republiky. Po celý rok měli obyvatelé našeho
kraje možnost seznámit se s historickými milníky právě našeho kraje. Kraje, kde v dobách,
kdy v Praze pokládali základy první republiky,
většina obyvatelstva byla německé národnosti a život zde plynul úplně
jinak než v hlavním městě. A právě proto, abychom ukázali lidem z
našeho regionu, jak přesně se historie českého státu psala v pohraničí,
připravili jsme ve spolupráci s ústeckým i mosteckým muzeem putovní
výstavu, kde se na jednom místě můžete se všemi událostmi seznámit.
Zatím výstava navštívila třináct míst a dalších šest ještě navštíví.
Na několika kulturních i sportovních akcích jste také měli možnost
nechat se zvěčnit v historickém fotokoutku, abyste si mohli fotografii uchovat jako památku na letošní výjimečné jubileum. A jak už
jsem psal v úvodu tohoto textu, Ústecký kraj čeká poslední říjnový
víkend velká cesta časem a litoměřické výstaviště se vrátí zpět do
roku 1918. Program najdete uvnitř tohoto čísla. Do organizace se
zapojila řada institucí z našeho kraje, ochotnické spolky i historičtí
nadšenci. Organizátoři celé měsíce sbírali po celém kraji i v dalších
částech republiky historické artefakty, které by vám tehdejší život
co nejvíce přiblížily. Každý návštěvník si jistě najde na výstavišti to
své. Je jedno, jestli jste sportovní nadšenec nebo milovník dobrého
jídla. Každou věkovou kategorii určitě něco zaujme. Vstupné se
během celého víkendu neplatí. Dorazit tedy může opravdu kdokoliv. Připravili jsme pro vás pohled do zdravotnictví, školství i gastronomie tamní doby, kulturní vystoupení, řadu velmi povedených
kostýmů, které oblečou i významné osoby našeho kraje.
Budeme se těšit na setkání a věřím, že si tuto nostalgii opravdu
užijete. Jistě se shodneme na tom, že taková příležitost jako je stoleté výročí nás v brzké době jen tak nečeká.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Jana Malácová
prijela
do Litvínova
ˇ
ˇ

Kadanˇ slavila príchod
císare
ˇ
ˇ

MINISTRYNEˇ
SE PODÍVALA
DO JANOVA A NA PIETU

ˇ
KRÁLOVSKÉ MESTO
ZAPLAVILY TISÍCE
ˇ
˚
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Druhá zárijová
ˇ
sobota patrila
ˇ
v Peruci dozínkovým
ˇ
slavnostem

D

ožínkové věnce, tradiční
kroje, regionální výrobky
a mnoho dalšího nechybělo na
jedenáctých Krajských dožínkách, které jsou každoročním
svátkem všech zemědělců a připomínkou důležitosti půdy pro
člověka. Dožínkové veselí odstartovalo před polednem tradičním průvodem.
Oslavit konec žní dorazil
také hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček s rodinou,
radní pro zemědělství, životní
prostředí a venkov Jitka Sachetová, náměstek hejtmana Stanislav Rybák, starostové okolních
obcí i představitelé organizátorů
a sponzorů.
„Stejně jako v letech předchozích, ani dnes jsem si nenechal
tradiční dožínky ujít. Právě prostřednictvím této akce si všichni
můžeme příjemným způsobem
připomenout důležitost zemědělství a poděkovat zemědělcům za
jejich náročnou práci. Obzvlášť
letos, kdy bojovali s minimem
srážek a horkým počasím. Dále
nesmíme zapomínat, že Ústecký

Dožínky jsou akcí, kde se sejdou všechny generace.

kraj není jen krajem průmyslovým, ale významnou a nezastupitelnou roli v hospodářství kraje
má právě i zemědělství,“ řekl při
zahájení hejtman Ústeckého kra-

je Oldřich Bubeníček. „Chtěla
bych poděkovat občanům Peruci
i panu starostovi, že se už více jak
jedno desetiletí věnují dožínkám,
které jsou už třetím rokem sou-

částí Rodinného stříbra Ústeckého kraje, a vytvářejí zde příjemnou atmosféru,“ dodala radní
pro zemědělství, životní prostředí a venkov Jitka Sachetová.

Kenská
ˇ
dominance na pulmaratonu
v Ústí Hejtman poprál
˚
ˇ prvnáckum
ˇ ˇ ˚

D

evatenáctiletý
Keňan
Stephen Kiprop překazil Barseliovi Kipyegovi útok
na zlatý hattrick na ústeckém
půlmaratonu. Největší favorit
doběhl v hlavním závodě posledního mítinku Run Czech,
který je zapsán do programu
Rodinné stříbro Ústeckého
kraje, 44 vteřin za vítězným
mladíkem. Ten si v krajské
metropoli navíc vylepšil svůj
osobní rekord na 59:41. I na
třetím místě doběhl vytrvalec
z Keni, líhně kvalitních běžců.
Ještě před hlavním závodem
odstartoval náměstek hejtmana
Petr Šmíd rodinný běh. Do obou
soutěží se letos zapojilo celkem
šest tisíc nadšenců.

ˇ
úspešný
start do nového školního roku
T

ˇ
ˇ
Zahrada Cech
jako další klenot Rodinného stríbra

L

itoměřické výstaviště nabídlo opět sortiment od
květin, cibulovin, zahradního
nábytku až po zahradní potřeby. I v letošním roce se v rámci
slavnostního zahájení předávala také ocenění pro nejlepší
výrobce regionálních potravin.
V roce 2018 je navíc pavilon
A již poněkolikáté zahalen do
historické výzdoby jako předzvěst oslav výročí 100 let od
vzniku první republiky, které
se uskuteční právě v areálu Za-

hrady Čech poslední říjnový
víkend.
„Letos nám přeje i počasí a vás
je tady možná ještě více než vloni, což mě velmi těší. Jsem rád,
že výstavnictví stále nevymřelo
a že Zahrada Čech tuto tradici
nese již dlouhé roky. Právem je
tak na seznamu Rodinného stříbra Ústeckého kraje,“ promluvil
k návštěvníkům v rámci slavnostního zahájení hejtman Oldřich Bubeníček. Po jeho boku
při této příležitosti stáli i ministr

zemědělství Miroslav Toman, ředitelka Zahrady Čech Michaela
Mokrá, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč či litoměřický biskup Jan Baxant. Jako poděkování za výborné reprezentování
kraje převzala ředitelka areálu
z rukou hejtmana také certifikát
Rodinného stříbra a památeční
porcelánový talíř.
Na závěr zahájení byla také
předána všechna ocenění pro
nejlepší výrobce regionálních
potravin našeho kraje.

řetího září, osmá hodina, zvonění a školákům právě začal
první školní den. Nejinak tomu
bylo i na ZŠ Za Chlumem v Bílině, kam přišel prvňáčky pozdravit
hejtman Ústeckého kraje a starosta města Oldřich Bubeníček.
„Paní učitelka se na vás, milé
děti, moc těšila. Naučí vás tento
rok veškeré základy, které se vám
potom budou hodit v dalších ročnících. Chtěl bych vám také popřát, abyste se vždy do školy těšily, na kamarády nebo i na to, co
se zde nového naučíte,“ řekl v 1.
A hejtman Oldřich Bubeníček.
Letos se na jedné ze tří bílinských základních škol otevřely tři
třídy pro prvňáčky a jedna přípravka. Sem přišel pozdravit děti
v doprovodu nové ředitelky školy
Barbory Schneiderové také ředitel
mosteckého autodromu Ivo Diviš.
I letos totiž čekaly na lavicích
pro všechny prvňáčky z Ústeckého kraje balíčky s reflexními
páskami, přívěšky, pexesem či
omalovánkami. To vše v rámci
projektu Bezpečně do škol, do
kterého se již potřetí zapojil Ústecký kraj, krajská dopravní policie, BESIP, Hitrádio FM a nově
také mostecký autodrom. Ústecký
kraj i v letošním roce projekt podpořil částkou půl milionu korun.

Děti dostaly v rámci projektu „Bezpečně do školy“ preventivní balíčky.

Ústecký kraj
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Japonští běžci a blogeři
objevují krásy Ústeckého kraje

Ú

stecký kraj navštěvuje stále
více zahraničních turistů.
V poslední době i těch ze Země
vycházejícího slunce, z Japonska. Nedávno objevovali krásy
regionu japonští blogeři, aby
zprostředkovali svým fanouškům prostřednictvím sociálních
sítí autentické zážitky z nejzajímavějších míst Ústeckého

kraje. Navštívili dvě turistické
destinace - Dolní Poohří a České
Švýcarsko.
Další početnou skupinou byli
japonští běžci a běžkyně, kteří
se představili na ústeckém půlmaratonu. Ještě před samotným
závodem je na úřadě přivítal Petr
Šmíd, náměstek hejtmana pro
školství, mládež a sport.

Japonsko, které bude hostit v roce 2020 letní olympijské hry, vyslalo do
Ústí své nejlepší atlety.

Říjnové farmářské trhy
P
odzim klepe na dveře.
I v tomto ročním období se
na náměstích měst Ústeckého
kraje ukáží 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 říjen
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Bílina: Žižkovo náměstí, pátek
12. října od 8 do 15 hodin. Děčín:
Masarykovo náměstí, středy 3.,
10., 17., 24. a 31. října od 8 do
15 hodin. Chomutov: Náměstí
1. máje, soboty 6. a 20. října od 8
do 12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 13. a 27. října od 8

do 12 hodin. Lovosice: Václavské
náměstí, úterý 2., 9., 16., 23. a 30.
října od 8 do 12 hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, středa 10. října
od 9 do 16 hodin a sobota 27. října od 9 do 16 hodin. Roudnice
nad Labem:
Husovo náměstí, soboty
6. a 20. října
od 8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátky 5.
a 19. října od 9
do 16 hodin. Areál Sokol Teplice
– Trnovany, soboty 13. a 27. září
od 8 do 12 hodin. Údlice: venkovský farmářský trh, sobota 6. října.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 2., 9., 16., 23. a 30. října
od 9 do 16 hodin, čtvrtky 4., 11.,
18. a 25. října od 9 do 16 hodin.
Žatec: Náměstí Svobody, Jablečné slavnosti, sobota 13. října od 8
do 15 hodin.

Můj názor: DŮLEŽITÉ JE PŘIPOMÍNAT SI MILNÍKY HISTORIE NAŠÍ ZEMĚ
Toto vydání novin bude věnováno oslavám výročí vzniku první republiky v Ústeckém kraji. Již od května letošního roku se historickým milníkům spojeným s tímto výročím věnuje například putovní výstava, která do dnešního dne zavítala celkem na třináct míst
v kraji a dalších šest míst ji ještě čeká. Téma pro toto číslo tedy bude: „Měli bychom našim potomkům vštěpovat do paměti historii
nejen naší republiky, ale soustředit se také na dějiny našeho kraje? Zaznamenali jste vy osobně nějaké zajímavé historické informace právě z vašeho okolí, které se pojí se vznikem první republiky?“

Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Samozřejmě že bychom měli
našim potomkům předávat zkušenosti z historie naší republiky
i našeho kraje. A hlavně pokud
možno objektivně a pravdivě. Protože když jsem já chodil do základní školy v letech 1968 – 1977, tak
jsme za celých devět let neslyšeli
nic o tom, že vůbec existoval prezident Masaryk, který před 100 lety
založil naší republiku. Jen se nám
stále dokola omílalo, že první dělnický prezident byl soudruh Klement Gottwald, který měl ovšem
zásluhy na vznik samostatného
Československa nulové, naopak
pomohl k odštěpení části naší
první republiky a to Zakarpatské
Ukrajiny. Nebýt mých rodičů, tak
jsem žil v bludu, jak se o nás soudruzi hezky starají. Z každé druhé
výlohy na nás místo masa a banánů číhala hesla „Se sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!“
Na prvního máje jsme vyfasovali
mávátka s úderným nápisem „ Ať
žije KSČ“ a povinně pod dozorem
soudružky učitelky vyrazili do průvodu. Tuto dobu máme, zaplať pán
bůh, za sebou. Ale to neznamená,
že můžeme usnout na vavřínech.
Naopak, musíme předávat našim
potomkům všechny naše zkušenosti, ať trpké, či veselé. Oni si to
sami přeberou. Mají mnohem více
informačních zdrojů, než měla
naše generace, kdy jsme mohli maximálně tajně poslouchat rozhlas
Svobodná Evropa či Hlas Ameriky za vytrvalého kvílení a bzučení
soudružské rušičky.

Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlašují soutěž o nejinovativnější firmu regionu za
rok 2018. Do soutěže se mohou hlásit malé, střední a velké podniky se sídlem v Ústeckém kraji. Vítězové si odnesou finanční odměnu. Více informací na www.icuk.cz.

Hejtman přijal nového ředitele
Krajského vojenského velitelství

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček přijal
nového ředitele Krajského vojenského velitelství v Ústí nad
Labem plukovníka gšt. Ing. Petra
Gajdoše (na snímku). Ten vystřídá ve funkci dosavadního ředitele plk. gšt. Ing. Rostislava Domoráka, který krajské velitelství
vedl osm let. Zároveň poděkoval
za podporu a spolupráci armády

s vedením Ústeckého kraje. Připomněl důležitou funkci armády
a jejích aktivních záloh při řešení a likvidaci následků povodní
v nedávných letech. Rostislav
Domorák bude nyní působit ve
funkci ředitele Oblastní charity
v Ústí nad Labem. Setkání byl
přítomen 1. náměstek hejtmana
Martin Klika a pracovníci krizového řízení KÚÚK.

září 2018

Petr Šmíd (SPD a SPO), krajský zastupitel
Už jako dítě školou povinné
jsem hltal příběhy z české historie.
Tato záliba mě provází celým dosavadním životem. Zarputile jsem
bojoval za záchranu několika pa-

mátkově chráněných budov. Vlastní nemovitost, která ochranu státu
neměla, jsem zrekonstruoval do
původní secesní podoby. Tento pohled na svět jsem se snažil vštípit
dětem vlastním i těm, které jsem
provázel životem jako učitel. Vážit
si předků, vážit si i způsobu života,
který nám byl po celá staletí vlastní
a který máme uložen v genech. Každý den jsme nyní konfrontováni
snahou o přepisování historie. Každý, kdo mluví o demokracii a kdo
se snaží demokratické principy
dodržovat, je označován za rasistu
a špatného člověka. Je naprosto
nezbytné vychovávat nastupující
generaci k lásce k bližnímu a zároveň si zachovat elementární pud
sebezáchovy. Základy, na kterých
byla naše republika před sto lety
založena, jsou nahlodávány. Kdo
jiný, když ne my, bychom měly být
opět jedním z posledních ostrůvků
demokracie, stejně jako v předválečném období. Ve chvíli, kdy
se fašistické Německo chystalo
k nejhoršímu zvěrstvu v dějinách
lidstva. Sto let je v dějinách lidstva
pouze zanedbatelná částečka. Pokud však budeme chtít v budoucnu
navázat na odkaz otců zakladatelů
tehdejšího Československa, pak
budeme muset mít opět v čele republiky politiky, kteří projeví minimálně stejnou porci odvahy jako
jejich předchůdci.

Jan Richter (ANO 2011), krajský zastupitel
Po celý tento rok si připomínáme sté výročí vzniku samostatného československého státu.
Věřím, že většině z nás není tuto
skutečnost nutno připomínat.
Bohužel ale právě mezi mladou
generací není povědomí o české
(československé) historii největší.
Nejde však jen o znalost historie,
ale také o vztah k našemu státu.
Z nacionalismu, vlastenectví i patriotismu se stalo sprosté slovo. Ale
kde bychom byli, kdyby 28. října
1918 nevzniklo Československo?
Možná součástí Ruska, jak si to
přeje část našich spoluobčanů,
nebo možná část Spojených států
Evropských. Obě varianty by jistě
pro naše předky byly neakceptovatelné. A pro nás by měly být také.
Vím, že historie nezná „kdyby“.
Ale co by s Čechy, Moravou a Slezskem bylo, kdyby se před sto lety
nerozpadlo po první světové válce

Rakousko-Uhersko? Dost možná
bychom po druhé světové válce
nebyli součástí východního bloku.
Patrně bychom si neprošli kuponovou privatizací, celá řada firem
by nebyla prodána zahraničním
vlastníkům a následně by nedošlo
k jejich zrušení. Možná by i vnímání politické a společenské kultury
bylo na vyšší úrovni. Na druhou
stranu si představte žít ve státě,
který by nevyhrál hokejový turnaj
na olympiádě v Naganu. Že byste žili ve státě, který by nevyráběl
vlastní značku automobilů, které
by úspěšně nevyvážel do celého
světa. Šlo by o stát, který by nebyl
známý pro své pivo, vlastní variantu Coca-Coly, či celosvětově
využívaný software na ochranu
počítačů před počítačovými viry.
Ano, česká (potažmo československá) historie není jen růžová, ale
je naše a náš národ zformovala do
současné podoby. A tak bychom
o ní měli nejen učit, ale i vyprávět
našim dětem. Je jedno, zda se zaměříme na historii vašeho města,
okresu, kraje či celého státu. Hlavní je, abychom na ni nezapomněli
a abychom na ni i přes temnější
kapitoly byli hrdí. Máme být na co
a na koho!

Jitka Sachetová (KSČM),
krajská zastupitelka
Ústecký kraj se nachází na území, kde je historická paměť opět
postupně nalézána. Takže určitě
ano, pro naše potomky je potřeba
historii připomínat. Identifikovat
se s regionem, kde člověk žije, patří k základním předpokladům pro
vznik patriotismu. Oslavy vzniku
republiky dávají mimořádnou příležitost poznat mnohé nejen z historie státu, ale i bezprostředního
regionu. Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace letos nabízejí
občanům řadu akcí, kde si lze připomenout i méně známé události
z historie kraje. Osobně se těším
na oficiální oslavy na litoměřickém
výstavišti Zahrada Čech, ale chtěla bych na tomto místě připomenout dvě akce, kde se jistě objeví
zajímavé informace z lokálních
a regionálních dějin. Tou první je
projekt tří výstav 1918 Tři města - tři osudy, které jsou cílené na
historické události v Mostě, Lounech a Chomutově. Druhá akce
je pomyslnou třešinkou na dortu,
a to veřejná prezentace originálu

velkoplošného obrazu od Alfonse
Muchy v Oblastním muzeu v Mostě. Dílo Alegorie bohatství, které
volně navazuje na slavnou Slovanskou epopej, v sobě nese zajímavý
příběh.

Zdeněk Matouš (ČSSD), krajský zastupitel
Století ohraničené letopočty
1918 a 2018 přineslo našim zemím nejednu převratnou událost. Získávání a opětovné ztráty
samostatnosti, válečný konflikt,
vojenské okupace, léta svobody
i nesvobody. Roky prosperity střídaly hospodářské krize. Co ale
celých sto let provází život obyvatel Československa a České republiky je vlastenectví a národní
hrdost, i když by se mohlo zdát, že
v posledních desetiletích ustupují
do pozadí před osobními zájmy.
V novodobé historii naší země
jsou lidé zvyklí na samostatnost
České republiky, na její suverenitu
v mezinárodních vztazích a považují to za samozřejmost. Je proto
důležité připomínat si všechny zásadní milníky historie naší země.
Mladí Češi musí vědět, že země
procházela i obdobími, kdy se národní hrdost krčila na samotném
dnu a suverenita, jak ji prožívají
dnes, byla občas pro Čechy jen
nedostupným snem. Musíme se
naučit dětem a mladým lidem
historii vyprávět a přimět je, aby
chtěli poslouchat. Téměř polovina
dotázaných mladých lidí neví, co
se stalo v roce 1938, 1948 a 1968.
Lépe jsou na tom s povědomím
o roce 1918. Nejvíce lidí přitom
stále ještě čerpá svoje znalosti moderní historie ze školy a z učebnic
vydaných před rokem 1989. Je
povinností všech nezapomínat na
zásadní události, které náš národ
posledních sto let provází. Aby
se svoboda, národ, samostatnost
a demokracie nestala jen slova,
které mladí sice používají, ale neprožívají. Aby věděli nejen, čím
byl významný listopad 1989, ale
aby byli také připraveni v případě, že to bude potřeba, stejně jako
mladí lidé tehdy, bránit svobodu
a demokracii, bránit naši Českou
republiky. A třeba aby jim i malinko zatrnulo při představě velkých
i menších hrdinství všech, kteří
dokázali pro současnou generaci
vydupat ze země pro ně tak samozřejmou svobodu.

Ústecký kraj předal dary za šest milionů dobrovolným hasičům

P

ři příležitosti finále hasičských soutěží Stimax Cup
a Tohatsu Fire Cup, které se konaly pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka, si dobrovolní hasiči převzali
z rukou 1. náměstka hejtmana
Martina Kliky novou techniku.
Dobrovolní hasiči z 26 obcí
a měst mají tak nové modernější
vybavení v celkové hodnotě 6 149
072 korun. Rozdáno bylo 13 motorových stříkaček Tohatsu VE
1500 a 68 dýchacích přístrojů.

Slavnostního předávání darů se
zúčastnil také zástupce Tohatsu
Japonsko Genki Tamura a ředitel
firmy ZHT Group s.r.o. Radim
Zábranský.
„Za Ústecký kraj musím říct,
že si vaší práce nesmírně vážíme.
O nepostradatelnosti a hlavně
náročnosti vaší práce jsme se přesvědčili hned několikrát při povodních a dalších mimořádných
událostech. A i proto je důležité,
aby byli hasiči a celkově složky
IZS vybavováni moderní techni-

kou. Nejlepší by bylo, abyste tuto
techniku mohli používat jen při
soutěžích i tréninku a ne při ostrých zásazích,“ řekl 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Martin
Klika. „Chtěl bych především poděkovat Ústeckému kraji, že štědře a pravidelně podporuje dobrovolné hasiče a váží si jejich práce,“
dodal náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje Martin Laníček.
Tohatsu Fire Cup je série požárních soutěží, které se postupně konaly ve všech okresech Ústeckého

kraje. Letošním vítězem superfinále se stal Slavětín a získal tak putovní pohár hejtmana Ústeckého
kraje. Soutěž je určena pro všechny
sbory dobrovolných hasičů. Ceny
vítězům předával také krajský
radní a starosta Krupky Zdeněk
Matouš. Stimax Cup v běhu na 60
a 100 metrů je pro děti a mládež do
20 let. Letošní soutěže byly pojaty
jako Memoriál Herberta Bartáka,
dlouholetého člena Sboru dobrovolných hasičů Krupka, který náhle zemřel letos v březnu.

Ústecký kraj
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V Ústeckém kraji se zase lépe jezdí.
Na D7 u Postoloprt byly zprovozněny
další čtyři kilometry dálnice

Ř

editelství silnic a dálnic
slavnostně
zprovoznilo
téměř čtyřkilometrový úsek
dálnice D7 v úseku Postoloprty
– MÚK Bitozeves. Nový úsek
by měl motoristům přinést
zkvalitnění dopravy v podobě
zvýšení bezpečnosti provozu,
zrychlení dopravy a odstranění nebezpečných situací kvůli
předjíždění v hustém provozu.
Obyvatelům přilehlých obcí
se tak razantně uleví. Oddělí se
totiž místní a dálková doprava.
„Každý kilometr dálnice, který
se v republice postaví, je vý-

znamným počinem pro řidiče.
O to víc mě těší, když se tak
děje v našem kraji. Byl jsem tu
na zahájení stavby a dnes jsem
rád, že se úsek podařil včas
dostavět,“ uvedl před slavnostním přestřižením pásky
na rychlostní komunikaci hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Otevření 3770 metrů dlouhého úseku, který stál 362 milionů Kč bez DPH, se zúčastnil
kromě generálního ředitele
ŘSD ČR Jana Kroupy, ředitele Sekce pro realizaci zdrojů

SFDI, starostů přilehlých obcí
a měst také ministr dopravy
ČR Dan Ťok. Stavba započala
v září roku 2016. „Zprovozněním tohoto úseku výstavba
dálnice D7 zdaleka nekončí.
V současné době probíhá intenzivní příprava všech zbylých úseků dálnice. V roce 2019
chceme zahájit realizaci úseku Panenský Týnec a u úseků
Louny a Chlumčany zahájíme
v příštím roce výběrové řízení
na zhotovitele stavby,“ upřesnil postup dostavby generální
ředitel ŘSD ČR Jan Kroupa.

Slavnostní přestřižení pásky.

Částečná integrace s Dopravou Ústeckého Den pro kamiony uspořádal Ústecký kraj již poosmé
dálnice používání bezpečnostních pásů nut německým DVR – German
kraje přinesla i tarifní úpravy MHD
čtvrtek 30. srpna a zádržných systémů, dodržová- Road Safety Council, dále brýle
NaD8 78.se vekilometru

D

opravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s. se se
zástupci Ústeckého kraje, statutárním městem Most a městem
Litvínov dohodl na podmínkách
částečného zapojení městské
hromadné dopravy do integrované dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Předmětem dohody byla
především struktura tarifu a výše
cen jízdného a přepravného včetně principu vyrovnání tržeb.
Od 1. září společnost zajistila,
že bude na všech svých linkách
uznávat papírové (tištěné) jízd-

ní doklady vydávané dopravci
integrované dopravy Ústeckého
kraje, které budou vystavené na
zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Ústeckým krajem, a to v souladu s jejich časovou a územní platností.
Ústecký kraj se naopak zavázal,
že bude dopravnímu podniku
dorovnávat tržby, přičemž dohoda se vztahuje na roky 2018
– 2022.
V souvislosti s integrací došlo
také k zásadním tarifním úpravám. „Při platbě základního

jednotlivého jízdného hotovostí
u řidiče nebo v jízdenkovém automatu se snížil počet základních jízdenek, nově máme pouze
tři oproti původním pěti,“ řekl
ředitel Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova, a.s.,
Daniel Dunovský. Jde o jednopásmovou přestupní jízdenku
za 17 Kč s platností 45 minut,
dvoupásmovou přestupní jízdenku za 21 Kč s platností 60
minut a třípásmovou přestupní
jízdenku za 24 Kč, s platností 90
minut.

Smlouvy o dílo byly podepsány, Chomutov se dočká obchvatu

V

historických prostorách kostela Sv. Kateřiny v Chomutově byly slavnostně podepsány
smlouvy o dílo mezi Ústeckým
krajem a zhotoviteli akce Nová
komunikace u města Chomutova, společnostmi Herkul a.s., Eurovia CS, a.s., Silnice Group a.s.
a SMP CZ. Výstavba by měla být
zahájena příští rok.
„Investiční akce jsou tou nejlepší vizitkou každého hospodáře a obzvláště stavby dopravní
jsou pro náš kraj velmi důležité,
ať už je realizuje kraj, stát, měs-

ta a obce. Tato stavba v hodnotě
více než půl miliardy korun uleví
především obyvatelům Chomutova a Otvic a zlepší cestování
v této části kraje,“ řekl při podpisu hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
U slavnostního podpisu nechyběli radní Ladislav Drlý, který
byl při přípravě investice od samého počátku ještě jako městský
zastupitel, radní Zdeněk Matouš,
primátor Chomutova Marek
Hrabáč se svými náměstky Davidem Dindou a Janem Marešem,

starosta Otvic Pavel Ašenbrener,
ředitelé zhotovitelských firem,
zástupci krajského úřadu, technického dozoru, projektantů ad.
Nová silnice odvede nákladní
dopravu z lokality městské části
Zadní Vinohrady. Zároveň dojde ke snížení tranzitní dopravy
v obci Otvice. Součástí projektu
je výstavba dvou okružních křižovatek a tří mostů. Trasa bude
dlouhá cca 3400 m a celkové
náklady dosáhnou výše 576,8
milionu korun. Termín pro dokončení je březen 2022.

Ústecký kraj chce díky Safety Road zachraňovat životy

T

ragické dopravní nehody,
doživotní následky, zmařené životy, to vše, ač o tom nechceme slyšet, často způsobují
velmi mladí řidiči, ať už svou
nezkušeností či nezodpovědným chováním. Upozornit na
tuto problematiku, seznámit
mladé se všemi riziky dopravního provozu a připravit je na
poskytnutí pomoci, to vše měla
za úkol preventivní akce Safety
Road, která se konala na krajském úřadě.
„Prevenci bezpečnosti na
silnicích se v Ústeckém kraji
ve spolupráci s Besipem věnujeme dlouhodobě a systematicky. Letos jsme rozdali dárkové
balíčky s ochrannými prvky
prvňáčkům v základních školách, proškolili řidiče kamionů

na akci Den s kamiony a nyní se
soustředíme na nejrizikovější
skupinu, což jsou bohužel mladí a začínající řidiči. Pokud vše,
co zde dnes uvidí, přiměje mladé trochu zpomalit a chovat se
zodpovědněji, má taková práce
velký smysl,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Hned na úvod na návštěvníky
čekala krátká přednáška od zástupců Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru ÚK a Zdravotnické záchranné služby ÚK.
Studenti si dále mohli v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzkoušet nejrůznější
rizika silničního provozu v podobě simulátorů nárazu a převrácení vozidla, stav po požití
alkoholu a omamných látek

prostřednictvím
speciálních
brýlí či trenažér jízdy v autě
a na motorce. Na akci nechybělo ani školení v poskytování
první pomoci a představení policejní techniky, včetně nástrojů
pořádkové policie. Pro držitele
řidičského průkazu byla jako
výzva připravena soutěž v parkování na přesnost, ve které se
hrálo o hodnotné ceny. Celou
akci pak každou hodinu zpestřilo vystoupení biketrialu.
Letošní šestý ročník se odehrál v Chomutově a v Ústí nad
Labem a jako vždy přilákal
stovky studentů. Na akci Safety
Road se organizačně podílí tým
BESIP, Policie ČR – Krajské
ředitelství policie Ústeckého
kraje a odbor dopravy krajského úřadu.

uskutečnil osmý ročník dopravně
– preventivní akce Den pro kamiony, kterou připravil Ústecký kraj
společně s Ministerstvem dopravy – Besip, dálničním oddělením
Krajského ředitelství Policie ČR
a za vydatné podpory německé
policie.
Preventivní akce byla zaměřena především na dodržování

ní povinností vyplývajících pro
řidiče z mezinárodních dohod
a dodržování povinností při přepravě nebezpečných nákladů.
Vybraní řidiči, nejen kamionové a autobusové dopravy,
měli možnost vyzkoušet si na
odpočívadle otočný simulátor
a simulátor nárazu kamionu,
který byl opět po roce poskyt-

simulující požití alkoholu nebo
návykových látek a únavy. Uskutečnila se preventivní kontrola
stavu a vybavenosti autolékárniček, řidiči i celé posádky si
mohli vyzkoušet poskytnutí první pomoci. Kromě německých
dopravních policistů byl na akci
přítomen radní pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.

Na Děčínsku a Ústecku se změní dopravce,
dopravu zajistí Dopravní společnost Ústeckého kraje

H

ejtman Oldřich Bubeníček
informoval o změnách v poskytování autobusové dopravy na
Děčínsku a Ústecku. Rada Ústeckého kraje 12. září rozhodla o odstoupení od smluv se společností
TD Bus a.s. Dochází tak k převzetí odstoupení a od soboty 15. září
je doprava v těchto oblastech za-

jišťována Dopravní společností
Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizací.
„Ústecký kraj rozhodl o zřízení vlastního dopravce s tím,
že zahájí poskytování dopravy
nejdříve v červenci příštího
roku. Dnes jsme nuceni reagovat na krizovou situaci a DSÚK

zahájí svůj ostrý provoz téměř
o rok dříve. Naším cílem je,
aby autobusy jezdily, kvalita
dopravy pro cestující byla co
nejvyšší a možné nedostatky
z prvních dnů odezněly v co
nejkratší době,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.

Sezona oprav vrcholí, v kraji přibývají kilometry nových povrchů

T

ři sta milionů korun z příspěvku Ústeckého kraje, dalších 300 milionů korun dotace od
Státního fondu dopravní infrastruktury – to je bilance financí
vynaložených na opravy a údržbu
silnic v majetku kraje v roce 2018.
Stavební sezona právě vrcholí
a na mnoha místech kraje už se
řidiči mohou svézt po silnicích
s novým živičným povrchem.
„Kvalita krajských komunikací je pro nás velmi důležitá. Hladké povrchy bez vad samozřejmě
zvyšují plynulost a bezpečnost
dopravy, nemluvě o komfortu
řidičů. Proto v posledních letech
pravidelně navyšujeme finanční
prostředky. Výsledky jsou vidět
už nyní, např. klasifikace stavu
vozovek II. třídy se zlepšila od
roku 2014 z 2,97 na 2,49,“ řekl
náměstek pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Opravy probíhaly a probíhají
ve všech okresech kraje, celkem
jde o 55 úseků s novým povrchem a 26 stavebních úprav,
mezi které patří opravy a čistění
propustků, výspravy opěrných
zdí ad.

V Srbicích na Teplicku se řidiči již dočkali nové vozovky.

Motocyklisté se seznámili na mosteckém polygonu se zásadami bezpečného chování na silnicích

M

otocyklisté jsou považováni za nejohroženější
skupinu účastníků silničního
provozu.
Pravděpodobnost,
že při své jízdě utrpí smrtelné
zranění, je totiž dvacetkrát vyšší než u cestujících v osobních
automobilech. V letošním roce
si proto mohli motocyklisté
v rámci preventivního projektu
„Učme se přežít“ zdokonalit
své dovednosti a prohloubit
své znalosti nejprve v Libereckém, a teď i v Ústeckém kraji.

Konkrétně na mosteckém polygonu.
„Ústecký kraj trvale považuje
bezpečnost silničního provozu
za jednu ze svých priorit. Pochopitelně myslíme i na motocyklisty. Proto se náš kraj rozhodl
zorganizovat pro jezdce v jedné
stopě jednodenní zdokonalovací
kurz. Měli jedinečnou možnost
seznámit se s tím, jak se bezpečně chovat na silnicích a také
s tím, jak správně reagovat na
možná pochybení ze strany

Tisková konference na mosteckém polygonu. Zúčastnil se také
Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje (druhý zleva).

ostatních účastníků silničního
provozu,“ řekl Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
Kurz se skládal ze dvou částí. V teoretické se motocyklisté
podrobně seznámili se správnou technikou jízdy, zásadami
správného chování při dopravní
nehodě a efektivním poskytováním první pomoci. V navazující
praktické části se procvičovala řada důležitých jezdeckých
technik, jako např. brzdění

v různých rychlostech a v náklonu, plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou či výhybný
manévr. „Účastníkům kurzů
proto byla opakovaně zdůrazňována klíčová zásada, že při řízení
motocyklu v provozu může mít
i malá chyba – byť nezaviněná
- tragické následky. A většinou
to bývá motocyklista, který zaplatí svým zdravím či dokonce
životem,“ dodal Jan Pechout,
krajský koordinátor BESIP pro
Ústecký kraj.

Ústecký kraj
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

ných kádích a jsou pravidelně
ručně míchány. Víno následně
zraje výhradně v dubových sudech.

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.

Fratava - Lobkowiczké zámecké vinařství v Roudnici nad
Labem se může pochlubit více
než 400 letou historií výroby
vína. Tradice pěstování révy
a výroby vína v Roudnici nad
Labem má však mnohem starší
kořeny, což dokládají historické záznamy o vinicích Sovice či

lahví a nechává se dozrát. Nejkratší proces trvá od podzimu
do jara. BBCidre se zařadil mezi
certifikované regionální výrobky
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt.

Hájka. Fratava je nová modrá
odrůda révy, klon Frankovky
a Svatovavřineckého, nabízející
širokou škálu chutí od čerstvého
ovoce a švestek až po kořenité
tóny a tóny hořké čokolády. Při
výrobě Fratavy a dalších červených vín je použita metoda neřízeného kvašení, kdy po sklizni
rozemleté hrozny kvasí v otevře-

Cidre z jablek z nejsevernějších Čech - ze starých odrůd rostoucích po Šluknovsku a Českém Švýcarsku, uchráněných
od chemického ošetření, jsou
sbírána na podzim dostatečně
uzrálá jablka. Mix odrůd. Jablka jsou omyta, nadrcena a šťáva ručně lisována. Stočena do
tanků, které jsou průběžně přetáčeny, pomalu prokvašuje. Po
ustálení je cidre ručně stáčen do

Pivo Plavčík - pivo Plavčík
světle zlatavé barvy střední plnosti s lahodnou svěží chmelo-

vou vůní s jemnými citrusovými
odstíny, příjemnou hořkostí
a řízem z produkce Žateckého
pivovaru získalo ocenění POOHŘÍ regionální produkt. Plavčík je skvělý pro dodržování pitného režimu v horkých letních
dnech, při nebo po sportovním
výkonu.

ně ruční práce a při sklizni na
uskladnění se používá vyorávač. Česnek se následně rozvěšuje a čistí ručně, Strupčický
česnek se značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt se
vyznačuje specifickou ostrou
chutí díky složení půdy, které je
bohaté na minerální látky.

Strupčický česnek - český
česnek paličák pěstovaný na
zemědělské půdě v Ústeckém
kraji poblíž obce Strupčice. Na
farmě Lukáše Stránského se
sází ručně nebo pomocí sazeče,
sklizeň na zeleno je pak výhrad-

Střední škola stavební a strojní Nácvik teroristického útoku v Praze Novou tělocvičnu roudnické školy
otevřel hejtman Ústeckého kraje
s účastí mosteckých studentů
v Teplicích otevře své brány

V

e středu 26. září se bude
na Střední škole stavební
a strojní v ulice Fráni Šrámka
1350/1 v Teplicích (bývalé Vodní stavby) konat oslava 45 let od
založení školy. K vidění budou

ukázky řemesel, příchozí se mohou setkat s žáky i učiteli všech
vyučovaných oborů a dokonce
mohou potkat i bývalé učitele
a absolventy. Každý kdo přijde,
obdrží i symbolický dáreček.
Na programu bude dále také
setkání se spolupracujícími firmami, bude se diskutovat o duálním
systému, významech spolupráce
mezi firmou, střední školou, základní školou a Ústeckým krajem
jakožto zřizovatelem školy. Debatovat se bude také o výstavbě nových autodílen pro žáky.

Ústecký kraj vede v návštěvnosti
přírodních turistických cílů

A

gentura CzechTourism zveřejnila informace o vlastním měření návštěvnosti turistických cílů v České republice.
Ústecký kraj jasně vede v kategorii Přírodní turistické cíle, kde
jsou na prvním místě v celé České republice Soutěsky Kamenice
v Českém Švýcarsku. Kategorii
dále obsadilo České Švýcarsko
hned několikrát. Třetí je Pravčická brána, páté jsou Tři prameny
v Branově, šestá Gabrielina stezka ve Hřensku, sedmá Mezná ve
Hřensku, osmé jsou Jetřichovické vyhlídky a desáté Kyjovské
údolí.
„Úspěch jedné z turistických
destinací Ústeckého kraje, Českého Švýcarska mě těší“, uvedl
k výsledkům radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ústeckého kraje Zdeněk Matouš
a dodal: „Hodně turistů k nám
míří i za pietními místy, Památník Terezín je hned druhé nejna-

vštěvovanější místo. Mezi turistickými cíli v kategorii Lidová
kultura jsme obsadili hned tři
příčky, pátá je Zadní Doubice,
šestý Skanzen Zubrnice a sedmá
je Kamenická Stráň v Růžové.
Jaká bude návštěvnost v letošním roce, vyhodnotíme zase za
rok. Rozhodně se v ní pozitivně
odráží intenzivní spolupráce
CzechTourismu s regiony při
tvorbě marketingových kampaní a dalších aktivit. Cílem je
zachování trvale udržitelného
cestovního ruchu.“
V TOP 50, kde jasně vede
Pražský hrad, Lanová dráha na
Petřín a ZOO Praha, obsadily
turistické atraktivity z našeho
regionu 32. příčku s Památníkem Terezín, 33. příčku drží
Zoopark Chomutov a 34. Soutěsky Kamenice. V závěsu je
43. Edmundova soutěska, tedy
lodičky ve Hřensku a 44. místo
patří Pravčické bráně.

Soutěsky kamenice v Hřensku jsou první v návštěvnosti v kategorii
Přírodní turistické cíle.

V

Kongresovém centru
v Praze se uskutečnilo cvičení protiteroristické jednotky
pod názvem Démon 2018. Tato
akce byla jedinečná svým rozsahem v rámci všech cvičení Policie ČR za poslední léta. Mezi
téměř dvěma tisíci rukojmími
(figuranty) se objevilo i sto studentů Střední školy diplomacie
a veřejné správy, kterou Policie
ČR oslovila s žádostí o pomoc.
Po krátké a přínosné instruktáži následovala pauza, kterou
ukončily výstřely teroristů.
Studenti se museli prokázat

fyzickou zdatností a psychickou odolností, během akce byli
figuranti odvedeni teroristy do
různých částí centra. Rukojmí
leželi na zemi, případně seděli
s rukama za hlavou.
Účastí na této akci studenti
nejen sami přispěli ke zdárnému průběhu akce, ale uvědomili si náročnost a profesionalitu
práce ozbrojených složek. Přesvědčili se o vlastní odolnosti
a odnesli si neopakovatelný
zážitek.
Zpracovala: Mgr. Kamila
Pálová, vyučující SŠDVS Most

Stovka studentů mostecké školy si zkusila neobvyklou roli rukojmích při teroristickém útoku.

N

a Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti v Roudnici nad Labem se
žáci i pedagogický sbor dočkali
otevření nově zrekonstruované
tělocvičny. Tu slavnostně otevřel
přestřižením pásky hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček společně s ředitelkou školy
Helenou Všetečkovou.
„Chtěl bych moc poděkovat vaší
paní ředitelce, bez které by tuto
nákladnou investici nebylo možné
zrealizovat. Díky patří všem, kteří
se na této stavbě podíleli. Ono se
v dnešní době říká, že děti ztrácejí
zájem o sportování, ale pokud zde
vyrostla takhle pěkná tělocvična,
děti by mohly mít opět zájem o po-

hyb a sport,“ uvedl na slavnostním
zahájení hejtman Bubeníček.
Od roku 2008 činily investiční náklady na různé opravy či
rekonstrukce roudnické školy
téměř 77 milionů korun. „Těší
mě, že náš kraj chápe nutnou
potřebu rozvíjet odborné školství a také že chápe nutnost vychovávat nové a nové řemeslníky,“ děkovala svému zřizovateli
ředitelka školy Helena Všetečková. Na rekonstrukci tělocvičny bylo vynaloženo 27 milionů
korun, na sportovní vybavení
padlo téměř 1,3 milionu korun.
V areálu byly opraveny i šatny,
sociální zařízení a kabinet pro
vyučující tělesné výchovy.

SOŠ a SOU Roudnice nad Labem se pyšní novou tělocvičnou.

Nominujte své kandidáty na Cenu náměstka
za významný přínos ve školství

O

dbor školství Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzývá
pracovníky ve školství, ale i širokou veřejnost, aby na níže
uvedenou adresu zasílali návrhy kandidátů na ocenění „Cena náměstka za významný přínos ve školství“. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za kterou zasluhují veřejnou
poctu a poděkování. Ocenění se neuděluje in memoriam.
Podaný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profesní zařazení, datum narození, adresu
bydliště a dále název a adresu školy, ve které kandidát pracuje.
Navrhovaný kandidát musí působit v oblasti školství v době
podání návrhu minimálně 5 let. K nominaci připojte podrobné
zdůvodnění podávaného návrhu a údaje o navrhovateli (jméno,
příjmení, adresu bydliště, telefonický kontakt a podpis navrhovatele).
K návrhu je třeba dále připojit souhlas navrhovaného kandidáta s nominací s tím, že v případě vyhodnocení bude zveřejněno
jeho jméno, případně některé údaje související s jeho profesní
kariérou. Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a musí být dostatečně vypovídající. Uveďte proto konkrétní
údaje. Návrh lze podat nejpozději do 30. 11. 2018.
Adresa pro zasílání návrhů: Krajský úřad Ústeckého kraje,
Odbor kancelář hejtmana, Lucie Fraňková, Velká Hradební
3118/48, 400 02, Ústí nad Labem.
Obálka musí být viditelně označena: „Cena náměstka za významný přínos ve školství - neotvírat“.
Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástupců Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Poté
budou výherci pozváni k účasti na slavnostním předání cen.

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček a ředitelka školy Helena Všetečková.

Na Mostecku nefungovala elektřina.
Ústecký kraj má za sebou další cvičení
mimořádných situací

T

ým krizového řízení krajského úřadu spolu se složkami
Integrovaného
záchranného
systému a zástupci společnosti
ČEZ připravili taktické cvičení,
kterého se zúčastnilo několik
desítek lidí, simulovalo dlouhodobý výpadek elektrické energie
v okrese Most. Během cvičení byl
vyhlášen i stav nebezpečí. Cvičná
lokální vichřice, která se přehnala přes oblast severozápadních
Čech, postupně vyřadila některá
přenosová a distribuční vedení
elektrizační soustavy. Bez elektřiny bylo celé území okresu Most.

Ostatní okresy Ústeckého
kraje a zbytek ČR jsou nadále
zásobovány elektrickou energií.
Pro oblast Ústeckého kraje byl
po zjištění rozsahu a dopadu poruch vyhlášen stav nouze společností ČEZ Distribuce a následně
byl vyhlášen stav nebezpečí hejtmanem kraje. Tolik úvodní scénář čtyřdenního cvičení Výpadek
2018, které proběhlo od 11. do
13. září 2018. Cvičení se konalo
prostřednictvím Portálu krizového řízení Ústeckého kraje.
V nejbližších dnech bude známo
i vyhodnocení cvičení.

Ústecký kraj
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Říjnové oslavy výročí ČSR budou plné nostalgie a cestování v čase

P

řípravy říjnových oslav na litoměřickém výstavišti v těchto
dnech vrcholí. V každém pavilonu
areálu Zahrady Čech během posledního víkendu v měsíci říjnu
najdete jinou expozici. Dobový
kostým oblékne během oslav více
než 250 lidí z řad ochotníků, dobrovolníků i profesionálních umělců.
Shromáždění všech expozic i dekorací na místě bude trvat více než 14
dní. A my vám už teď přinášíme časový harmonogram oslav. Vstupné
je během celého víkendu zdarma.

Pátek 26. října
Otevírací doba
8:00 až 15:00
Tento den je primárně určen
pro žáky základních a středních škol, které se již od letošního jara mohli přihlásit na
exkurzi právě po areálu, který
v onen víkend bude kompletně zahalen do historického
hávu.
Pro žáky budou připravené
komentované prohlídky včetně soutěžního kvízu s indici-

emi, kde si vítězná třída užije
speciální prohlídku Pražského hradu. Soutěž bude vyhlášena v rámci nedělního programu.
7:30 Otevření bran výstaviště
8:00 Zahájení komentovaných
prohlídek
13:00 Předávání ocenění výtvarné soutěže pořádané Ústeckým
krajem
15:00 Ukončení komentovaných prohlídek
15:30 Uzavření areálu

Sobota 27. října
Otevírací doba 10:00 až 17:00
Víkend již bude plně
patřit veřejnosti.
10:00 Otevření bran výstaviště
pro veřejnost
11:00 Předávání ocenění Senior
Art 2018 ve spolupráci s Krajskou radou seniorů
13:00 Slavnostní ceremoniál
15:00 Předávání ocenění Nejchutnější chléb Ústeckého kraje
ve spolupráci s Okresní agrární
komorou Most

16:00 Losování výherce soutěže
kvízu pro školy, kterého se školy
zúčastnily během letošního jara
17:00 Ukončení programu, uzavření areálu pro veřejnost
Neděla 28. října
Otevírací doba 10:00 až 17:00
I nedělní program
je určen veřejnosti.
10:00 Otevření bran výstaviště
pro veřejnost
11:00 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje

13:00 Slavnostní ceremoniál
14:00 Videopřenos – ve spolupráci s Litoměřicemi dojde k odhalení uměleckého díla vytvořeného u příležitosti 100. výročí od
založení ČSR
14:30 Oficiální předání 18 lip
– slavnostní zasazení lípy v prostorách Zahrady Čech
15:00 Představení s názvem
Dobrý voják Švejk v podání Divadla Most
17:00 Ukončení programu, uzavření areálu pro veřejnost

Od dobové restaurace přes sportovní koutek až po nemocnici jako za první republiky

V

každém pavilonu na návštěvníky bude čekat jiná
expozice. Celým víkendem vás
navíc bude provázet bavič a moderátor Vladimír Hron v roli T.
G. Masaryka. Můžete se těšit na-

příklad i na přesnou kopii kanceláře našeho prvního prezidenta.
Živé sochy představí nejrůznější
významné osobnosti, jako byli
například Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš či Ema Des-

tinnová. Také vám ukážeme, jak
v tehdejších dobách žilo v různých sociálních vrstvách tamní
společnosti. V další části areálu
najdete ukázky zdravotnictví
s ordinací lékaře, nemocničním
pokojem se zraněnými vojáky
i blázincem. Nezapomněli jsme
ani na sporty, těch bude k vidění
hned několik. Připravujeme pro
vás tělocvičnu, kde historickými expozicemi návštěvníkovi
ukážeme, jaké sportovní náčiní,
pomůcky a dresy se používaly.
V pavilonu D bude vybudován
malý ring, kde budou probíhat
exhibiční zápasy ve spolupráci
s boxerem Lukášem Konečným.
Dobové dresy oblečou i zástupci TJ Sokol. A kdo nestihl putovní výstavu, která už do jara
navštívila několik měst v kraji,
může si ji prohlédnout spolu
s expozicí, kterou připravila ústecká univerzita J.E. Purkyně.
Zavzpomínáme také na školství
a ukážeme vám nejen vybavení

školní třídy, ale také ukázkovou
hodinu.
A protože víme, že láska a také
štěstí prochází žaludkem, pavilon H bude jistě patřit mezi
zásadní a největší expozice celé
akce. Zde najdete prvorepublikovou restauraci a kavárnu ve
spolupráci s Asociací kuchařů
a cukrářů. Za výčepem nebude
stát nikdo jiný než pan Cibich
a jeho pivo Březňák. V restauraci
budou připraveny pokrmy podle
receptur z první republiky, které
si budou moci návštěvníci zakoupit a přímo v restauraci sníst.
Najdete tady také ve spolupráci
s Asociací barmanů pánský klub,
prostor vysoké třídy používaný
pro ryze mužskou zábavu a zároveň uzavírání nejdůležitějších
obchodů. Neochudíme ani dámy,
ty zde najdou módní salón s molem a módními přehlídkami. A na
závěr návštěvy můžete usednout
do hlediště dobového biografu,
kabaretu nebo divadla.
V historickém fotokoutku se během roku vyfotilo více než dva tisíce návštěvníků akcí po celém kraji.

Alfons Mucha

Alegorie bohatství (1932–1934)
Obraz vznikl pro novostavbu České záložny v Mostě.

V areálu výstaviště bude vystavena i replika díla Alfonse Muchy z roku 1932, která bude v mosteckém muzeu slavnostně odhalena 16. října.
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Ministryně práce a sociálních věcí navštívila
janovské sídliště či pietní akt v Litvínově

N

ově jmenovaná ministryně
práce a sociálních věcí Jana
Maláčová, která byla jmenována
do funkce teprve před několika
týdny, uskutečnila svou první
pracovní cestu do Ústeckého
kraje. Po celý den ji provázel 1.
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika.
V nabitém programu se sešla
také s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem, se kterým dis-

kutovala o problematice sociálního vyloučení v kontextu
bydlení, zaměstnanosti a bezpečnosti v regionu. „Diskutovali jsme o změnách v systému
sociálních dávek. Bez podpory
vlády si sama města se sociálně
vyloučenými lokalitami neporadí,“ uvedl Martin Klika.
Poté společně navštívili janovské sídliště v Litvínově, odkud se
přesunuli k památníku důlního

neštěstí Pluto II, aby vzdali čest
památce 65 horníkům, kteří přišli před 37 lety v Louce u Litvínova o život při výbuchu uhelného prachu a následném požáru.
Jednalo se o jednu z největších
hornických tragédií ve 20. století
na severu Čech.
Den v regionu zakončila ministryně v janovské instituci
Domovy pro seniory a Domovy
se zvláštním režimem, kde poté

proběhla diskuse o problematice sociální péče v regionu,
přítomna byla i Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí
Ústeckého kraje.

Ministryni práce a sociálních
věcí Janu Maláčovou přivítal v Litvínově 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

V Domově důchodců v Bystřanech se slavilo. Bravo! Nejlepší policisté jsou z Ústeckého kraje
Spolu se čtyřmi českými poli- při kterém museli překonat řeku
ze speciální pořádK 50. výročí přijel popřát také hejtman
kové jednotky krajského ře- cejními týmy soupeřili policisté Labe, transportovat raněného
Policisté

L

etos je to právě 50 let od
vzniku Domova důchodců
Bystřany na Teplicku. Kulaté výročí si přijela připomenout řada
hostů a přátel domova. Pozvání
přijal také hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, starosta obce Bystřany Ivan Vinický,
primátor Teplic Jaroslav Kubera
a řada dalších.
V úvodu ředitelka domova Miroslava Barešová seznámila přítomné s historií domova a jeho
milníky. Poté nechyběl kulturní
program, o který se postaral
Vláďa Hron, sopranistka Pavlína
Senić, ale také pěvkyně „Žabky“
složené ze zaměstnankyň domova, které zazpívaly několik písní.
„Přeji bystřanskému domovu
důchodců minimálně dalších
padesát let, aby měl i nadále
spokojené klienty a personál,
který zde klientům podzim života zpříjemňuje, a hodně sil přeji
také vedení obce, která takto

velký domov důchodců zřizuje,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček
v úvodu setkání.
Domov důchodců Bystřany
sídlí v nově zrekonstruované
čtyřpatrové budově nedaleko
centra obce Bystřany u Teplic.
Domov důchodců je v provozu
od roku 1968. Od roku 1996 je

domov zřizován obcí Bystřany
a postupně prošel rekonstrukcí
a rozšířením ubytovacích prostor. Je obklopen velkou zahradou, která je přístupna i klientům se zhoršenými pohybovými
schopnostmi. Domov je certifikovaným pracovištěm a má kapacitu téměř 200 klientů.

přes nepřízeň počasí se v Měrunicích slavilo. Spanilou
jízdou z Měrunic do Žichova
a zpět začala oslava 140. výročí
založení Sboru dobrovolných
hasičů Měrunice. Slavnostního
zahájení oslav se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Hasičské slavnosti proběhly na fotbalovém hřišti, kam
dorazily sbory dobrovolných
hasičů z Hrobčic, Libčevsi, Zabrušan i Duchcova. V úvodu
starostka Měrunic Jitka Nová
pogratulovala hasičům k významnému výročí, poděkovala za jejich práci a představila
nový znak SDH Měrunice. Došlo také k ocenění členů sboru
a předání čestných uznání za
dlouhodobou práci pro dobrovolné hasiče.
„Myslím si, že 140 let je velice úctyhodné číslo, které si
oslavu rozhodně zaslouží, a ani

ze Saska, Bavorska, Slovenska
a Polska. Při náročných soutěžích si sáhli na dno svých sil.
Čekal na ně například pochod,

nebo projít spletitými katakombami terezínské pevnosti. Druhé
místo si z mistrovství odnesl tým
z Polska, třetí tým z Brna.

Policisté si sáhli na dno svých sil.

Záchranáři Ústeckého kraje opanovali cvičení v Pirně

Jedna z klientek domova zarecitovala hejtmanovi báseň.

Dobrovolní hasiči z Měrunic oslavili 140. výročí vzniku

I

ditelství PČR v Ústí nad Labem
vybojovali zlato na mistrovství
ČR s mezinárodní účastí, které
hostila města Litoměřice a Terezín. Na litoměřickém výstavišti
navíc akci zahájil ministr vnitra
Jan Hamáček či Oldřich Bubeníček.
„Práce policie, která se významně podílí na udržování
veřejného pořádku a zlepšování bezpečnosti, si moc vážím,
stejně jako obětavé práce všech
složek integrovaného záchranného systému. Jsem velmi rád,
že náš kraj hostí takto významné
mistrovství, které prověří profesionalitu policejních týmů,“ řekl
hejtman Oldřich Bubeníček při
zahájení.

takové počasí vám to nemůže
narušit. Chtěl bych vám za vaši
zodpovědnou, náročnou a obětavou práci, kterou děláte dobrovolně ve svém volném čase,

poděkovat. Také bych chtěl
vyzdvihnout vaši společenskou
činnost v rámci obce, a zejména
práci s dětmi,“ řekl při zahájení
hejtman Oldřich Bubeníček.

V

německé Pirně se zúčastnilo pět posádek Rychlé zdravotnické pomoci Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje mezinárodního metodického cvičení Prehospital Circle 2018. Metodické
cvičení se konalo v rámci projektu Přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb. Letošní ročník pořádal Deutsches Rotes Kreuz Pirna a připravil pro posádky
velmi zajímavé úkoly, včetně mimořádné události. Na blízkém letišti posádky společně s hasiči řešily
střet malého osobního letounu s dodávkou pozemního provozu letiště. Ošetřit společně musely na
dvě desítky raněných. Další úkoly spočívaly především v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče, kardiopulmonální resuscitace nebo ošetření pacienta s vážným úrazem. Na prvních
čtyřech místech se umístily posádky ústeckokrajské záchranky.

Ústecký kraj zpestřil dětem začátek školního roku.
Akce Na koni do školy přilákala stovky dětí

Š

Odhalení nového znaku SDH Měrunice.

kola už je v plném proudu, ale Ústecký kraj si
pro děti připravil ještě jedno zpříjemnění léta.
Ve Svinčicích na Mostecku se konala akce Na koni
do školy, kterou kraj pořádal společně s místním
jezdeckým oddílem Equipark. Generálním sponzorem byla Česká spořitelna, a. s., jež akci finančně podpořila.
V zábavném odpoledni na děti čekala spousta
zábavy, atrakcí a soutěží. O zábavu se staral klaun
Albertík a jeho přátelé maskoti. Nedílnou součástí
akce, na kterou přišly stovky lidí z širokého okolí,
byly i vodnice, zaměstnankyně Krajského úřadu
Ústeckého kraje v Ústí nad Labem. Ty se staraly
po celý den o pohodovou atmosféru.
Děti se také mohly projet v kočáře taženým koňmi či přímo sledovat svět z koňského hřbetu. Přístupné byly také stáje, kam kromě jiných zavítal
také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

s manželkou a vnučkou. „Přeji dětem krásné odpoledne plné zábavy a doufám, že jsme jim touto
akcí zpříjemnili začátek školního roku,“ uvedl při
zahájení akce hejtman.

Děti si užily také obrovských bublin.

Velmi nám pomohlo Inovační centrum Ústeckého kraje a jejich inkubátor, ví architekti

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 na-

plňuje. 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,

Jméno a příjmení:

Ing. arch. Petra Jirásková,
Ing. arch. Jiří Philippe Janda

Věk:

29 a 30

Vzdělání:

Vysokoškolské ČVUT v Praze
obor Architektura a stavitelství
VŠB -TUO obor Architektura a urbanismus

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání:

Tvorba ze dřeva

strachu nepodléhat, 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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Do Kadaně zavítal císař Karel IV. Přišly ho přivítat tisíce lidí

krátce

A

M

ž 15 tisíc lidí se v sobotu
zúčastnilo 26. ročníku Císařského dne v Kadani. Tradiční
historickou slavností si město
připomíná významnou událost,
kdy v roce 1367 navštívil Kadaň
římský císař a český král Karel IV.
„Je to rekonstrukce události,
kdy císař se svou družinou sdělil
práva občanům. Průvod městem
měl tentokrát asi tři stovky lidí
a všichni si to užili. Na náměstí
byla středověká tržnice a ukázka
historických řemesel, nechyběla
žebrácká ulička ani rytířské slavnosti. Lidé viděli souboje na koních, ukázky dravců a děti se zase
mohly v soutěžích pasovat na rytíře,“ řekl starosta Kadaně a krajský zastupitel Jiří Kulhánek.
Celý den pak vyvrcholil slavnostním ohňostrojem. Císařský
den byl letos pro svou velikost
a oblíbenost zařazen mezi nejvýznamnější kulturní akce Ústeckého kraje, do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Proto si také mohl starosta Jiří
Kulhánek oficiálně převzít z rukou radního Ústeckého kraje
Ladislava Drlého certifikát Rodinného stříbra.

ěstské divadlo v Chomutově
bude 25. října od 10 do 15 hodin hostit třetí ročník Krušnohorského Byznys Day, veletrhu nových
obchodních příležitostí, na kterém
se sejdou podnikatelé z měst a obcí
Euroregionu Krušnohoří, odborníci z řad vysokých škol, výzkumných ústavů a široká veřejnost. Vstup je zdarma.

V

rámci oslav 205. výročí bitvy
u Chlumce v roce 1813 došlo
v Muzeu města Ústí nad Labem
ke znovuodhalení pamětní desky
rakouského dragouna Friedricha
Jordana. Padlý voják byl zastřelen
během napoleonských válek francouzskými vojáky, kdy už
hnala rakouská armáda Francouze z města.

S

edmnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který je zařazen do programu
Rodinného stříbra Ústeckého kraje,
letos nabídne návštěvníkům opět
porci kvalitní hudby a nevšedních
zážitků. Návštěvníci se mohou těšit například na varhanní
koncert v Mikulášovicích (30. září od 17 hodin).

D

Starosta a krajský zastupitel Jiří Kulhánek (vlevo) obdržel od radního kraje Ladislava Drlého certifikát Rodinného stříbra.

Mostecký hipodrom se pyšní certifikátem Rodinné stříbro

P

Vítězům 21. Velké letní ceny Ústeckého kraje gratuloval hejtman Oldřich
Bubeníček.

oslední srpnovou sobotu
se na hipodromu v Mostě
uskutečnilo další dostihové
odpoledne, na kterém mohli
diváci zhlédnout osm závodů.
Jedním z nich byla i 21. Velká
letní cena Ústeckého kraje,
která je rovinným dostihem na
2 000 metrů. Vítěze dostihu,
žokeje Václava Janáčka s tříletým koněm Darkolva ze stáje
Joly, dekoroval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Ještě před startem Velké
ceny předal hejtman představitelům hipodromu Jiřímu
Charvátovi, který je majoritním akcionářem společnosti,
a Jakubu Šimůnkovi, řediteli
hipodromu, certifikát Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
„Mostecký hipodrom je nejen
místem, kde se setkávají dostihoví fanoušci, ale i ukázkou toho, jak se mění krajina
rekultivovaná po těžbě uhlí.
Vážím si toho, že hipodrom
podporuje řada firem i samospráva. Konají se zde prestižní závody a zdejší dostihové
dny jsou magnetem pro tisícovky diváků. Pro vysokou
sportovní úroveň zdejších dostihů a jejich velkou návštěvnost byl hipodrom zařazen
do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje, kam patří
více než dvě desítky nejpřitažlivějších míst a akcí v kraji
z oblasti sportu a kultury,“
řekl při předání certifikátu
hejtman Oldřich Bubeníček.
Velkou letní cenu podpořil
i Ústecký kraj.

ěkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě pořádá
30. září od 18 hodin koncert k 100
letům založení republiky s názvem
České nebe s dirigentem Janem Zástěrou. Jedná se o cyklus duchovních kantát o českých patronech a světcích pro sóla, sbor a orchestr na texty Marie
Dolistové. Vstupné je 150 korun.

D

uchcovští kuželkáři neměli přes
léto žádné prázdniny. I za finanční podpory Ústeckého kraje se
jim zrekonstruovala kuželna, ve které již mohou hrát své zápasy. Opravily se také přilehlé prostory – šatny,
společenské prostory či toalety. Kompletní rekonstrukce stála 2,2 miliony korun.

T

uristé, pozor! Z důvodu pravidelné roční revize bude oblíbená
lanová dráha na Komáří vížku od 8.
do 26. října mimo provoz. Veřejný
provoz o sobotách a nedělích bude
zachován. Město Krupka děkuje za pochopení.

V

průběhu léta došlo v Roudnici
nad Labem k realizaci projektu
Rekonstrukce kamerového systému
města Roudnice nad Labem, který je
spolufinancován Ústeckým krajem.
Byly tak vyměněny čtyři, již nevyhovující, kamerové body.

B

ohuslava Nobilisová z Domova
pro seniory Písečná v Chomutově, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, oslavila 107. narozeniny. Předat květinu jí přišel náměstek
primátora Jan Mareš. „Oslavenkyně
patří mezi nejstarší obyvatele města. Do dalších let jí přeji
hlavně zdraví.” Foto: Deník/Kamila Minaříková

P

oslední setkání bývalých rodáků
a obyvatel zaniklé obce Záluží na
Mostecku se bude konat 20. října od
14 hodin v Citadele Litvínov. Bude
to jubilejní třicáté setkání od roku
1979, kdy se toto setkání uskutečnilo poprvé. „Lidí rok od roku ubývá, proto poslední ročník,“
vysvětlil za přípravný výbor Vladimír Beránek.

Krajská zdravotní má nejmoderněji
vybavená pracoviště nukleární medicíny

K

rajská zdravotní, a. s., má
nejmoderněji
vybavená
pracoviště nukleární medicíny.
V letních měsících byla dokončena plánovaná rekonstrukce
Oddělení nukleární medicíny
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, a Oddělení nukleární medicíny Nemocnice
Chomutov. Obě oddělení jsou
součástí Komplexního onkologického centra KZ, do něhož
bylo doposud investováno více
než půl miliardy korun. „Rekonstrukcí terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak
v Centru komplexní onkologické péče V Podhájí završujeme
více než tříletou obnovu všech
pracovišť Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, které máme v Ústí nad
Labem a v Chomutově. Krajská

zdravotní s významnou finanční
podporou Ústeckého kraje do

nich investovala více než 165
milionů korun včetně DPH.

Nejvyšší náklady v přístrojovém vybavení, téměř 64,5 milionu korun, si
vyžádalo pořízení pozitronové emisní tomografie PET/CT pro ústecké oddělení nukleární medicíny V Podhájí.

Ústecký kraj
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Na sever Čech se sjeli příznivci rychlých kol a silných strojů

M

ostecký okruh přivítal svůj
nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik každoročního kalendáře - Czech Truck
Prix, který je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Fanoušky neodradilo ani nepříznivé deštivé počasí. Jezdci krotili
těžkotonážní stroje při tradiční
Czech Truck Prix už pošestadvacáté. Jejich výkony si přijelo vychutnat téměř 91 tisíc příznivců
motoristického sportu.
„Propršela prakticky celá
sobota, v neděli ráno déšť ještě
zesílil. Dopoledne se pak počasí naštěstí umoudřilo a ukázalo se i sluníčko. S ohledem na
podmínky návštěvnost předčila
všechna naše očekávání. Za
svou odhodlanost a věrnost si
fanoušci zaslouží obrovský dík,“
nešetřila chválou na diváky obchodní a marketingová ředitel-

O napětí a adrenalin nebyla nouze.

ka společnosti Autodrom Most
Jana Svobodová.
Při povzbuzování českých
jezdců lidé vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Radost měli
zejména ze skvělých výkonů

obhájce loňského titulu evropského šampiona Adama Lacka
z týmu Buggyra Racing. V žádném ze dvou sobotních závodů
nenašel pokořitele, v neděli pak
přidal stříbrnou příčku v prvním

závodě, ve druhém po startu ze
sedmého místa zůstal těsně pod
stupni vítězů na čtvrtém místě.
„Moc jsem si to užil, na Czech
Truck Prix jezdím pravidelně.
Tahače mají zvláštní kouzlo, sledovat jejich těsné souboje naživo
mi vždy rozproudí krev,“ svěřil
se třiapadesátiletý Karel Justra
z Litvínova.
Doprovodný program, zasvěcený tentokrát 100. výročí
vzniku společného státu Čechů
a Slováků, nabídl po loňské
úspěšné premiéře přehlídku The
Most Truck Festival, na kterou
dorazilo více než 100 kamionů.
Jejich sobotní i nedělní spanilá
jízda po velkém závodním okruhu v polední přestávce se rovněž
těšila nebývalému zájmu diváků.
Návštěvníci měli také možnost
vyfotit se v historickém fotokoutku.

září 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na obrázku
poznali Kolektivní dům v Litvínově. Na výhru se může těšit:
Jiřina Lukšíková z Teplic, Alena Peroutková z Chomutova
a Ivana Hodonská z Jiříkova.
Výherkyním gratulujeme.

Dnešní hledaná kulturní památka byla postavena po moru
někdy před rokem 1687 architektem G. Broggiem. Roku
1693 byla rozšířena přístavbou
východní sakristie. Ve vrcholu střechy objektu se nachází

oválná lucerna s tepaným křížem a dále vikýř s volutovými
křídly, vnější stěny objektu jsou
zdobeny bohatými kamennými architektonickými články.
V současné době prochází
objekt stavebními úpravami.
Ústecký kraj proto na jeho
obnovu v roce 2018 vyčlenil
v rámci Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
částku 395 000,- Kč. Víte, o jakou památku se jedná a v jaké
obci se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. října na e-mailovou adresu:
flochova.m@kr-ustecky.cz
nebo na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

S Číňany o trenérech veslování a hokeje Senioři reprezentovali Ústecký kraj

Č

ínská provincie Anhui
bude spolupracovat s českými veslařskými trenéry. Jde
o jeden z několika bodů spolupráce, na kterých se domluvili
zástupci čínské strany, vedení
Labe arény v Račicích spolu s 1. náměstkem hejtmana
Martinem Klikou a předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmilou
Krastenicsovou. Čínská provincie s naším krajem spolupracuje již několik let, aktivní

jsou obě strany v oblasti zdravotnictví a účasti lékařů na stážích v obou zemích, nově bude
spolupráce rozšířena i o veslování, a to nejen v rámci angažování trenérů, ale také při
organizaci kempů pro čínské
sportovce v račickém areálu.
V rámci návštěvy zavítala delegace také na zimní stadion
Ivana Hlinky. I tady je na spadnutí domluva o účasti čínských
hokejistů na kempech pořádaných právě v Litvínově.

na sportovních hrách na Slovensku

R

ajecké Teplice na Slovensku byly místem konání
dalšího ročníku sportovních her
seniorů. Letos soutěžilo deset
družstev v devíti sportovních
disciplínách. Závodníci dříve
narození se utkali například
v bowlingu, házené, jízdě na koloběžce či minigolfu.
Nejlépe si nakonec vedlo
družstvo Moravskoslezského
kraje, na druhém místě skončil
oddíl ze střední Moravy a třetí

sportovci z Libereckého kraje.
Družstvo z Ústeckého kraje se
umístilo na 5. místě. „Chtěl bych
poděkovat vedení Ústeckého
kraje za poskytnutí krásných triček a samozřejmě celému družstvu, které zápolilo ze všech sil
ve všech sportech,“ uvedl Alois
Malý, předseda krajské Rady
seniorů Ústeckého kraje, který
dojednal pro závodníky barevná
trika s potiskem „Ústecký kraj
fandí Krajské radě seniorů“.

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.
Čínská delegace v Račicích.

Výprava Ústeckého kraje skončila na pátém místě.

OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích - součástí expozice, která prostřednictvím
multimediálních prvků prezentuje historii kláštera v celoevropském kontextu, jsou kromě
ukázek dochovaných románských architektonických prvků, také artefakty, písemnosti
a grafiky, které byly získány
během archeologických a historických průzkumů. K vidění
do konce roku 2018. Strom
a člověk v krajině Českého
středohoří - výstava výtvarných děl vysokoškolských studentů a žáků základní školy,
vytvořených v krajině Českého
středohoří, je věnována nedávno zesnulému Janu Koblasovi,
který studoval na teplickém
gymnáziu a pro Teplice vytvořil

svou poslední sochu. Výstava
potrvá do 18. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Přehrady jako odkaz kulturního dědictví – výstava
vznikla ve spolupráci ČVUT
a Národního technického muzea. Autoři chtějí ukázat vodní
stavby jako zajímavé technické
památky, které zásadně a pozitivně ovlivňují hospodaření
s vodou. K vidění do 31. října.

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 byl 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 Jakému oboru se mnoho let věnuje Stanislav Štýs? byla
tajenkou naší srpnové křížovky. Odpověď na ni byla: oboru rekultivací. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Helena Šebková z Košťan, Vlastimil
Balada z Lovosic, Jana Boudníková z Duchcova, Otakar Jonák
z Ústí nad Labem a Pavla Ryková 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 17. října
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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