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Ceny hejtmana za rok 2017

SeniorArt - vyhlášení

Další talentovaný sportovec kraje

MEDAILONKY
OCENĚNÝCH
V ANKETĚ

PÁTÝ ROČNÍK
SOUTĚŽE BYL
V LITOMĚŘICÍCH

MISTRYNĚ SVĚTA
V AEROBIKU
JE Z LOUN

Vážení čtenáři,
závěr roku patří tradičně ohlédnutí za
uplynulými měsíci. Podívat se zpět, co vše
se podařilo, kde jsme slavili úspěchy a kde je
potřeba ještě zabrat. I když ještě pár týdnů
do konce roku 2018 zbývá, mohu už teď říct,
že máme za sebou opět několik velmi náročných a bohatých měsíců. Věřím, že většině
z vás neuniklo významné výročí, které jsme
si letos připomínali. Zažít sto let od vzniku
první republiky - to už nám vážně nikdo nevezme. I když mnozí z mladých návštěvníků finálních oslav na litoměřickém výstavišti ještě možná zažijí těch dalších padesát let.
Toto významné výročí nám budou připomínat nejen fotografie
z putovní výstavy, historických fotokoutků nebo zážitky z návratu do minulosti, který měli obyvatelé kraje možnost zažít právě
poslední říjnový víkend v Litoměřicích. Pro další generace jsme
společně se starostou města a dalšími významnými osobnostmi
zasadili před branami výstaviště i národní strom lípu.
Máme za sebou další ročník programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Velmi nás těší nejen narůstající počet návštěvníků
akcí, ale také zájem organizátorů o tento projekt. Po několika letech, kdy kraj čekal na změnu legislativy, se podařilo založit protialkoholní záchytnou stanici, která právě v těchto dnech vzniká
v areálu teplické nemocnice a uleví hlavně lékařům na pohotovostech a záchranářům. Jsem také velmi rád, že se hned u několika odvětví podařilo vyhlásit dotační tituly již v letošním roce tak,
aby například sociální služby či sportovní kluby měly jistotu financování hned od prvních dní nového roku. A v neposlední řadě
máme za sebou také náročnou práci v oblasti autobusové dopravy. Chápu, že pro běžného cestujícího je stěžejní jízdní řád a příjezd autobusu. Pro krajskou samosprávu jsou bohužel závazné
podepsané a uzavřené smlouvy, kterými se musí řídit, a mnohdy
nelze tedy situaci řešit ze dne na den. A další věci nás čekají v sociální oblasti.
Ještě než si v prosincovém čísle popřejeme vše nejlepší v novém roce, rád bych všem ještě jednou prostřednictvím těchto
řádků poděkoval za spolupráci s krajskou samosprávou a všem,
kteří se alespoň malou měrou snaží z našeho kraje udělat lepší
místo pro život.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Stavby století stojí na severu Čech –
Ještěd a Masarykovo zdymadlo v Ústí
nketa k 100. výročí vzniku
samostatné republiky určená k výběru „Stavby století“
z nominovaných sta českých
a slovenských staveb byla ukončena a největší radost z výsledků
mají zcela jistě obyvatelé severu
Čech. První se totiž umístil majestátný hotel a vysílač na Ještědu, druhé v anketě skončilo Ma-
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Ruský triumf na mezinárodním tanečním festivalu

slovo hejtmana

A
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sarykovo zdymadlo v Ústí nad
Labem.
Do první desítky staveb na
území ČR se ještě vešla brněnská
vila Tugendhat nebo přesunutý
kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě. Za Ústecký kraj ještě
soutěžil Kolektivní dům v Litvínově (skončil na 17. místě) a vodní dílo Fláje (23. příčka).

V ústecké části Střekov bylo v letech 1924 – 1936 vybudováno Masarykovo zdymadlo.

S

portovní hala Sluneta v Ústí
nad Labem hostila 49. ročník Mezinárodního tanečního
festivalu, který je pro svou výjimečnost zapsán do programu
Rodinného stříbra Ústeckého
kraje. Hlavní soutěž, prestižní
Evropský pohár v deseti tancích,
vyhrál ruský pár Mstislav a Alena
Kazakovi. Obhájil tak zlato z loňského roku.
I na konci další soutěže Mistrovství Evropy v showdance
(kategoriích latinsko-americké
a standardní tance) se pokaždé hrála ruská hymna. V latině
zvítězila dvojice Anton Aldaev
a Natalia Polukhina. Diváky si
získala svými tradičními zdobenými kostýmy, choreografií
a tancem na populární píseň
Kalinka. Ceny jim předala za
Ústecký kraj Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Přítomna byla také
Drahomíra Miklošová, předsedkyně kontrolního výboru.
Ve standardních tancích byla
podle poroty nejlepší dvojice
Dmitry Pleshkov a Anastazia
Kulbeda. Na 6. místě se umístila

Mistrovství Evropy v showdance v kategorii latina nabídlo divákům zajímavé kostýmy, vtipnou choreografii
a samozřejmě taneční um. To vše ukázal ve svém vystoupení na Mezinárodním tanečním festivalu v Ústí nad Labem
italský pár Giovanni Cavallo - Maldivia Polini.

nejlepší česká dvojice Vít Domorád a Simona Tejcová. Náladu si spravili na Mistrovství ČR
Showdance Standard, kde zvítězili. V latině vyhrál pár František
Kopecký a Petra Stehnová. Na

Mistrovství ČR formací Standard brali zlaté medaile tanečníci z Tanečního klubu Chvaletice.
Letošním tanečním večerem
provázala Kamila Tománková
a herec a vítěz StarDance Pavel

Kříž. „Děkujeme Ústeckému
kraji za podporu a těšíme se již
teď na příští rok, kdy se uskuteční jubilejní 50. ročník tanečního
festivalu,“ uvedl jeho ředitel Petr
Barnat.

Tisíce lidí si užily cestu do minulosti, do dob první republiky

V

rcholné oslavy 100 let od
vzniku první republiky jsou
minulostí. Poslední říjnový víkend zavítalo na litoměřické výstaviště neuvěřitelných šestnáct
tisíc návštěvníků. Ti všichni si
užili návrat do minulosti a mohli
si užít život jako za první republiky, který pro ně připravilo více
než 250 dobrovolníků a herců
v kostýmech. Nezapomenutelný
byl v roli ceremoniáře herec Petr

Stolař a jeho herecký soubor
StolArt a samozřejmě také prezident T. G. Masaryk v podání
Vladimíra Hrona.
Páteční program patřil komentovaným prohlídkám pro
školy, v sobotu a neděli už byly
brány otevřeny pro veřejnost.
V rámci oslav byly předány i ceny
SeniorArt, Záslužné medaile
pro složky IZS, ocenění pro Nejlepší chléb našeho kraje a také

ceny vítězům výtvarné soutěže
škol. Návštěvníci si mohli nejen
prohlédnout, ale díky hercům
i opravdu zažít tehdejší dění
ve školách, běžných domácnostech, gastronomii v dobové restauraci i stylový dámský
doprovod v pánském klubu.
Stovky lidí si odnesly fotografii
s prvním prezidentem Masarykem vyfocenou přímo v jeho
kanceláři nebo s pivovarníkem

Cibichem, legendární tváří z etiket ústeckého piva Březňák.
Oslavy ale ještě stále nekončí.
Až do konce roku bude stále cestovat putovní výstava vypovídající o hlavních historických momentech vzniku Československa
převážně v našem regionu. A takzvané osmičkové výročí bude mít
letos ještě jednu akci. Ústecký
kraj si 2. prosince připomene 18.
výročí svého vzniku.

Říjnové veletrhy cestovního ruchu v Polsku a Dánsku lákaly do Ústeckého kraje

Ú

stecký kraj se prezentoval
na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu Vítr a voda
v polských Katowicích. Návštěvníci veletrhu se o našem kraji
zajímali především o kapacitu
skiareálů, sněhové podmínky
a hlavně nabídku ubytování.
Návštěvníci veletrhu se o našem kraji zajímali především
o kapacitu skiareálů, sněhové
podmínky a hlavně nabídku
ubytování. Zájem o Krušné hory
předčil očekávání a to zejména
kvůli příznivým cenám skipasů
ve Skiareálu Klínovec a Klíny
a poměrně dobré dojezdové
vzdálenosti z Katowic oproti
„alpským“ zemím. Tradičně navštěvované destinace Jeseníků
a Krkonoš jsou pro polské turisty již přeplněné.
Kromě zimní nabídky tradičně vede zájem o destinaci České
Švýcarsko. Dále díky masivní

reklamě Žateckého piva v polské
televizi poptávali i destinaci Dolní Poohří, neboť minipivovary
jsou v Polsku velmi atraktivní.
Ústecký kraj se účastnil také
Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu World Travel show
ve Varšavě – Nadarzynie, který je
jeden z největších ve střední Evropě. Letošním partnerem veletrhu byly USA, které na veletrhu
mělo největší expozici. Ústecký
kraj prezentoval nabídku cestovního ruchu ve společné expozici
České republiky, kterou pro vystavovatele připravilo zastoupení Czechtourism v Polsku.
Ve spolupráci se Zahraničním
zastoupením Agentury CzechTourism pro Skandinávii a Finsko se Ústecký kraj zúčastnil
také prezentační akce v rámci
Vagabond Travel Event v dánské
Kodani. První den akce proběhl
B2B workshop, kde došlo k indi-

viduálním schůzkám se zástupci
cestovních kanceláří a dalších
subjektů z oblasti cestovního
ruchu. V dalších dnech byla
představena turistická nabídka
Ústeckého kraje odborné i ši-

roké veřejnosti. Největší zájem
směřoval k pěší turistice v oblasti Českého Švýcarska, lázeňské
nabídce a cykloturistice.
Připravila: Ing. Ellen Herzogová

Takto se prezentoval stánek Ústeckého kraje na veletrhu v Polsku.
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Ústecký kraj navštívila
generální konzulka Meissnerová

N

a návštěvu Ústeckého kraje přijela nově jmenovaná
generální konzulka z Drážďan
Markéta Meissnerová za doprovodu konzulky Lenky Konšelové. Přivítal je hejtman Oldřich
Bubeníček, se kterým více než
hodinu jednali o stávající spolupráci mezi Ústeckým krajem
a Svobodným státem Sasko a jejím případném rozvoji.
„Vážím si toho, že státní správa
i samosprávy od nejmenších obcí
po vrcholné orgány z obou stran
hranice mají zájem na prohlubování dobrých vztahů mezi Čechy
a Němci v příhraničních oblastech,“ řekl hejtman Bubeníček.
Spolu s generální konzulkou Meissnerovou probrali spolupráci

složek integrovaného záchranného systému, dopravní projekty
na propojení hraničních měst
silnicí či železnicí (např. úspěšné obnovení železničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz
a plánované obnovení silničního
propojení Neustadt – Lobendava) a zejména spolupráci v oblasti turismu a cestovního ruchu.
Zde funguje příkladný společný
marketing destinačních oblastí
České a Saské Švýcarsko, spolupráce s drážďanským letištěm
na vzájemné propagaci nebo
velmi úspěšné presstripy po zajímavých lokalitách Ústeckého
kraje. Právě němečtí turisté jsou
pro náš region klíčovou cílovou
skupinou.

Hejtman Oldřich Bubeníček jednal s generální konzulkou Markétou
Meissnerovou.

Začínají jezdit sezónní skibusy
DÚK na Klínovec a Telnici

O

d neděle 9. prosince začíná
provoz sezónních skibusů
585 a 451 Dopravy Ústeckého kraje na hřebeny Krušných
hor. Na lyže se s nimi dostanete
s běžnou jízdenkou DÚK. Lyže
nebo snowboardy vám navíc
dopraví zdarma. Skibusy DÚK
na Klínovec a na Telnici jedou
o všech víkendech a státních
svátcích a budou v provozu do
14. dubna 2019.
Skibus č. 585 jede z Jirkova
a Chomutova a dostanete se
s ním do sjezdařských areálů
Alšovka, Horní Halže, Loučná
pod Klínovcem, Klínovec, Boží
Dar i na německý Fichtelberg.
Běžkaře dopraví k trasám z Měděnce (Kryštofovy Hamry), ke

Krušnohorské lyžařské magistrále, klínoveckým a božídarským okruhům, Jahodové louce
nebo k německé Skiareně. Na
skibus 585 můžete nastoupit na
autobusových nádražích v Jirkově v 8:05 nebo v Chomutově v 8:23. Zpět odjíždí v 16:16
z Oberwiesenthalu, zastavuje
ve všech střediscích a vrací se
v 17:28 do Chomutova a v 17:40
do Jirkova.
DÚK posiluje přes zimu tradičně i linku č. 451 o skibus z Ústí
nad Labem do lyžařského areálu
Telnice a k hřebenovým běžkařským trasám v Krušných horách.
Skibus vyjíždí vždy v 9:04 z Ústí
nad Labem od divadla a zpět jezdí v 16:14 ze Zadní Telnice

Prosincové farmářské trhy

A

dvent je před námi a ani
v tomto předvánočním čase
se nezastaví čilý farmářský ruch
v regionu. I v tomto 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 prosinec jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí, středy 5., 12. a 19. prosince
od 8 do 15 hodin., Masarykovo
náměstí, sobota 22. prosince
od 8 do 15 hodin. Droužkovice: Předvánoční Droužkovice
za školou, sobota 1. prosince
od 9 do 12 hodin – venkovské
farmářské trhy. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 1. a 15.
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prosince od 8 do 12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 1.,
8., 15. a 22. prosince od 8 do
12 hodin. Lovosice: Václavské
náměstí, úterý 4., 11. a 18. prosince od 8 do 12 hodin. Most: 1.
náměstí, sobota 8. prosince od 8
do 12 hodin – Zimní farmářské
slavnosti. Roudnice nad Labem: Husovo
náměstí, soboty 1. a 15.
prosince od 8
do 12 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody, pátky 7.
a 21. prosince
od 9 do 16 hodin. Areál Sokol
Teplice – Trnovany, soboty 8.
a 22. prosince od 8 do 12 hodin,
Náměstí Svobody, 2. prosince
od 12 do 18 hodin – Teplická
vánočka. Štětí: Nové náměstí,
sobota 1. prosince od 14 do 18
hodin – Rozsvícení vánočního
stromu a farmářský trh. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 4., 11. a 18. prosince od 9
do 16 hodin, čtvrtky 6., 13. a 20.
prosince od 9 do 16 hodin.

Konec kalendářního roku 2018 se kvapem blíží. Jsou to již dva roku, co se uskutečnily volby do krajských zastupitelstev. Zastupitelé jsou tak v polovině svého funkčního období. Proto jsme si dovolili letošní bilancování vložit právě do tohoto listopadového čísla. A to i z toho důvodu, abychom se mohli v prosincovém věnovat například krajskému rozpočtu. Otázka tedy zní takto:
„Jaký byl rok 2018 pro vás jako krajského zastupitele či krajské zastupitelky?“
zřídila pro tyto účely uvolněnou
funkci, a u toho aktivita koalice
skončila.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Nevím, milí čtenáři, kam redakce těchto novin chodí na témata příspěvků, ale rozhodně se
viditelně netrefuje do podstatné
problematiky občanů našeho
kraje, jako jsou např. problémy
v hromadné dopravě, bezpečnost na sídlištích či nadsazené
výplaty sociálních dávek na bydlení. Vloni, v červnu 2017, jsem
inicioval na kraji vytvoření pracovní skupiny, která by dala dohromady návrh změny zákona
na vyplácení sociálních dávek na
bydlení. Komise se sešla pouze
jednou, můj návrh na zastropování přemrštěných dávek na bydlení do výše nájmu v obecních
bytech byl komisí odsouhlasen,
ale to je vše. Zpracování do podoby změny zákona jsme se již
nedočkali. Prostě neděje se nic.
Před pár dny jsem napsal dopis
ve stejné věci, včetně návrhu na
legislativní úpravu, premiéru
Babišovi. Neodpověděl, ozval
se úředník z MPSV, který se snažil objasnit, jak se vše řeší a je
v podstatě vše v pořádku. Nevzdávám se a s ministerstvem
vedu další korespondenci ve
snaze uspět s návrhem změny.
A co náš kraj s aparátem šesti
stovek lidí? Mlčí. A přitom, kdo
si vzpomene na dva roky staré
„Programové prohlášení koaličních stran Ústeckého kraje
pro volební období 2016-2020”,
dočte se zde hned v prvním bodě
priorit prohlášení toto – „budeme prosazovat zastropování
výše vyplácených sociálních
dávek a přijmeme opatření proti jejich zneužívání, prosadíme
další zákonná opatření k redukci sociálně vyloučených lokalit
k zamezení obchodování s chudobou a proti práci načerno.“
Takže jaký byl můj rok zastupitele 2018? Sám voják v poli
z role opozice se snaží plnit priority za koalici, která si dokonce

Dominik Hanko (SPD
a SPO), krajský zastupitel
Tento rok je pro Ústecký kraj
a jeho zastupitele velmi významným. Většina kulturních
a společenských akcí podporovaných Ústeckým krajem probíhá pod nádechem stoletého
výročí vzniku samostatného
československého státu. Jsem
moc rád, že právě historické vzpomínky a tradice jsou
krajskou koalicí podporovány.
Většina významných akcí bylakrajem pořádána na výstavišti
Zahrady Čech v Litoměřicích,
a proto jsem také rád, že jsem
mohl svým hlasováním podpořit kulturu a život v tomto historicky krásném městě. V tomto
roce se, díky naší účasti v krajské koalici, udělala spousta
přínosných věcí. Došlo k optimalizaci vzdělávacích oborů na
středních školách, která přinese
zvýšení kvality výuky a vrátí žákům odbornost a jedinečnost.
Dále byly navýšeny finanční
prostředky na sport mládeže
a toto navýšení bylo ukotveno
v krajském rozpočtu do dalších
let. V sociální oblasti rezonuje každoroční narůst drogově
závislých a je potřeba zvýšit
a podpořit primární prevenci na
všech stupních škol. Tato potřeba se také v tomto roce podařila
prosadit a je potřeba se této oblasti i nadále věnovat, a pokud
bude potřeba tak ji i v budoucnu dále finančně podpořit. Velkým problémem se od letošního
léta stala autobusová doprava,
která u soukromých dopravců selhávala a nechávala děti,
pracující a seniory marně čekat
na zastávkách. Ústecký kraj nemohl v konkrétních případech
hned nic podniknout a mohl to
následně řešit s dopravcem po-

kutou. To bohužel neřešilo problém jednotlivých cestujících,
kteří se nedostali včas do škol,
práce nebo k doktorovi. Proto
jsme v rámci koalice přistoupili
na krizové řešení a hlasováním
podpořili zřízení krajského autobusového dopravce a s tím
související momentální finanční výdaje. Jde nám o to, aby se
lidé mohli na dopravu v Ústeckém kraji spolehnout. Věcí, které se v tomto roce udály je více
než tento prostor, a proto bych
závěrem popřál všem čtenářům
krásné a pohodové prožití zbytku tohoto roku a úspěšný vstup
do roku nového.

Jaroslav Dubský (KSČM),
krajský zastupitel
Když jsem se zamyslel nad daným tématem, převážilo jediné
- 100. výročí vzniku samostatného Československa. Možná si
ani neuvědomujeme, v jaké historicky významné době žijeme.
Měli jsme tu čest přivítat nové
tisíciletí a nyní jsme oslavili i náš
velký národní svátek. Kolika
generacím se to podaří? Již zmíněné 100. výročí i díky svému
pokročilému věku vnímám, jako
něco, co mohu hodnotit na základě osobních vjemů a dojmů,
doplněných vyprávěním svých
rodičů a prarodičů. Těm jsem
bezmezně věřil, na rozdíl od
některých historiků. Ano, bylo
co slavit a každé období mělo
své klady i zápory. Nic nebylo
a není jen černobílé. A jak to vidím z pohledu občana Ústeckého kraje? Určitě jsme se v rámci
celé republiky neztratili. Naopak, naše pojetí oslav oslovilo
hlavně mládež, která tuto část
našich dějin zná pouze z hodin
dějepisu. Všechna naše oblastní
muzea připravila k výročí akce,
které zásadně rozšířily znalosti o dané době, opera Libuše
v Severočeském divadle opery
a baletu v Ústí nad Labem byla

skvělá, završení oslav na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích
překonalo svou úrovní ostatní
kraje republiky. Ústecký kraj
není apendixem republiky, žijí
v něm šikovní lidé, což dokázalo
i vyhodnocení celostátní ankety
„ Stavby století“. V první desítce máme dvě stavby, Střekovská zdymadla na druhém místě
a přesunutí kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě na osmém
místě. To nemá žádný jiný kraj
v České republice. Protože rok
2018 již pomalu končí, dovolím
si popřát všem občanům našeho
kraje krásným citátem: „Někdy
si říkáme, že pohádka, kterou
zažíváme je poslední, ale to byl
teprve začátek, ta doopravdická
teprve přijde“. A proč by to nemohlo být v roce 2019?

Jaroslav Foldyna (ČSSD),
krajský zastupitel
Za pozitivum Ústeckého
kraje v končícím roce 2018 považuji to, že nedošlo k žádným
zásadním excesům při projednávání agendy, ale přesto se
nedá říci, že vše prochází jako
nůž máslem. Nicméně to nejdůležitější je vnímání a pocit občanů z výsledku práce zastupitelstva, a to mě osobně těší, že tu
nejsou a nebyly žádné zásadní
připomínky či dokonce demonstrace ohledně fungování služeb pro občany, např. ve zdravotnictví. Zádrhel vidím snad
jen jeden, kterého jsme si mohli
všimnout v poslední době především díky medializaci, a to je
téma bezplatných obědů pro
děti ze sociálně slabých rodin.
Lituji toho, že zastupitelstvem
neprošel návrh Rady Ústeckého kraje, která tuto situaci chtěla řešit finančním příspěvkem
kraje. Tento problém bohužel
nebyl řešen a já se těším na to,
že Rada a Zastupitelstvo ÚK
přistoupí k jeho brzkému pozitivnímu řešení.

Podzimní tóny školy, která je vidět a slyšet

K

onzervatoř v Teplicích je
institucí, která kromě svého prioritního poslání – tedy
vychovávání budoucích umělců
i pedagogů – již několik sezon
plní také roli uměleckého aktéra
v kulturním životě svého mateřského města i celého Ústeckého
kraje.
Hosté v lázeňském domě
Beethoven si již zvykli na pravidelný cyklus koncertů „Teplická
konzervatoř se představuje“,
tento podzim ale patřil k těm
výjimečným: Big Band teplické
konzervatoře oslavil 10. výročí
svého založení koncertem, na
nějž se bude dlouho vzpomínat.
V jiném duchu se nesla spolupráce se Severočeským divadlem
při uvedení Mozartova Requiem, kde se kromě studentů konzervatoře představil i hostující
sbor „East Cape Youth Choir“
z Jihoafrické republiky. 30. října

pak konzervatoř oslavila 100.
výročí vzniku samostatného
Československa
slavnostním
galakoncertem „České kontrapunkty“, kde zazněly skladby A.
Dvořáka, B. Smetany a J. Suka.
Nejsou to však pouze koncertní lahůdky, které konzervatoř přichystala všem zájemcům
o hudební zážitky. Díky tomu, že
nabídka akreditovaných vzdělávacích seminářů se stále rozšiřuje, mohou se studenti, ale i kolegové ze základních uměleckých
škol setkat v rámci mistrovských
kurzů a workshopů se špičkovými umělci. Za všechny jmenujme alespoň zářijovou besedu
s vynikajícím pěvcem Štefanem
Margitou.
Abychom však pouze nerekapitulovali: konzervatoř se
v letošním roce stala hostitelem
41. ročníku prestižní Soutěžní
přehlídky konzervatoří a hu-

debních gymnázií ČR: poslední listopadový víkend přivítala
nejlepší současné sólové hráče
na dechové nástroje. Ani prosinec neznamená pro muzikanty zastavení - 4. 12. si mohou
posluchači připomenout 333.
výročí narození dvou barokních
velikánů J. S. Bacha a G. F. Händela v podání mladých klavíristů
a týden nato, 11. 12., bude možné navštívit seminář předního
etnomuzikologa doc. Vlastislava

Matouška, zaměřený na tradiční
japonskou flétnu shakuhachi.
Adventní čas ale ctí i teplická
konzervatoř - bez Rybovy České
mše vánoční si Vánoce neumíme
ani představit.
Na závěr jedna pozvánka:
Jakub Jan Ryba, neděle 16. 12.
od 19 hodin v kostele sv. Jana
Křtitele na Zámeckém náměstí
a o den později ve stejném čase
v Koncertním sále Domu kultury v Teplicích.

Členové souboru konzervatoře v Teplicích.
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V prosinci se mění jízdní řády Dopravy Ústeckého kraje
N

ejvětší změnou jízdních
řádů je každoročně ta prosincová. Ne jinak je tomu i letos.
Níže pro vás vybíráme, co nejdůležitějšího se od 9. prosince
mění v integrované veřejné dopravě Ústeckého kraje.

V linkové autobusové dopravě DÚK (zelené autobusy) jsou
nachystané změny hlavně na
Děčínsku, v oblasti Ústecka a na
Roudnicku. Na začátek roku
2019 (dle klimatických podmínek) je naplánována oprava
mostu u Jetřichovic. Oprava potrvá nejméně do dubna, pravděpodobně ale až do května. Kvůli
opravě a nucené výluce se zkrátí
turistická sezóna na autobusové
lince 434 mezi Děčínem a Krásnou Lípou. K výluce dojde i na
lince 436 z Děčína do Jetřichovic, a to u několika spojů, které
zajíždějí do Vysoké Lípy. Způ-

sob zajištění dopravy během
výluky se nyní připravuje. Další
změnou na Děčínsku je nová
zastávka „Kerhartice, VKK“
na lince 422 z Benešova nad
Ploučnicí do Kunratic. V oblasti Ústecka dochází k posunům
několika spojů. Na lince 450
mezi Chlumcem a Ústím pojede
poslední všednodenní večerní
spoj z Chlumce o hodinu později. Na lince 452 mezi Bahratalem, Ústím a Úštěkem dojde
k rozdělení jednoho páru spojů,
prodloužení jednoho spoje do
Týniště a k rozšíření školních
omezení osmi všednodenních,
převážně ranních a dopoledních
spojů. Tyto spoje dosud nejezdily jen o hlavních prázdninách,
nyní nepojedou o všech školních
prázdninách okresu Ústí nad
Labem. Změna se chystá ještě
na lince 672 Dušníky - Dubá,
která zajíždí z Roudnicka až na
sousední Českolipsko. Stávající
zastávka „Dubá, Zátyní, rozc.“
ponese nově jméno „Tuhaň,
Pavličky, rozc. Zátyní“.

Na železničních linkách
DÚK Vás v Ústeckém kraji od
9. prosince čeká více změn než
u autobusů. Dochází k přečíslování hned několika linek. Linka
U15 Chomutov – Cranzahl bude
nově T7 a linka U25 Most/Ústí
n. L. – Moldava bude nově T8.
Změna vychází z převažujícího
turistického charakteru těchto
linek. Linka U24 Litvínov –
Teplice/Ústí n. L. bude U3, aby
se číselně přiblížila k ostatním
linkám v uzlu Ústí nad Labem.
Nově se tedy na zdejším hlavním nádraží budou objevovat
linky U1, U3, U4 a U5. V turistické sezoně 2019 bude rozšířen
provoz linky T1 Česká Kamenice – Kamenický Šenov v období
od 3. 6. do 30. 9. o spoj s odjezdem z České Kamenice v 17:15,
zpět z Kamenického Šenova se
bude vracet v 18:25. Navíc v období letních školních prázdnin
bude linka na rozdíl od zbývajících turistických motoráčků
DÚK v provozu denně. Nově
bude rozšířen provoz na lince

Noví představitelé Českých drah navštívili
Ústecký kraj, jednali s hejtmanem o smlouvách

N

ové vedení společnosti České dráhy se přišlo představit hejtmanovi Ústeckého kraje
Oldřichu Bubeníčkovi a náměstkovi pro dopravu
Jaroslavu Komínkovi. Na krajský úřad dorazili tři
stávající členové představenstva v čele s předsedou a generálním ředitelem Miroslavem Kupcem.
Na setkání se řešilo postavení národního dopravce v kontextu krajské objednávky drážní dopravy
a také aktuálně probíhající zadávání smluv.
Generální ředitel Kupec prezentoval České dráhy jako partnera s vysokou mírou jistoty a spolehlivosti, který může krajům nabídnout službu na vysoké úrovni za odpovídající cenu. Do té se ovšem
promítá třeba zátěž v podobě statisíců režijních
jízdenek, které musí ČD ze zákona pokrýt.
Představitelé Ústeckého kraje a zástupci odboru dopravy ujistili, že chápou drážní dopravu jako
páteřní. Při poptávkách v jednotlivých balíčcích
je ovšem cena jedním z hlavních kritérií, proto je
důležité některými změnami udržet České dráhy

a jejich cenovou politiku na konkurenceschopné
úrovni. Na jednání došlo k diskuzi o dílčích kritériích jednotlivých poptávaných oblastí a přímých
zadání, neboť od konce roku 2019 by měli vyjet na
koleje v Ústeckém kraji dopravci vzešlí z nově uzavřených smluv.

R15 mezi Ústím a Libercem.
Cestující budou mít možnost
využít mezi Ústí nad Labem
a Benešovem nad Ploučnicí tři
nové vlaky kategorie R. První
bude odjíždět z Ústí v pracovní
dny a sobotu v 5:27. Druhý vlak
v pracovní dny a sobotu z Benešova do Ústí v 5:59. Třetí vlak
pak bude odjíždět z Benešova do
Ústí ve 21:54. Od jara 2019 do-

s jízdním kolem do Bad Schandau nebo Drážďan a snadno se
tak dostat na mezinárodní labskou cyklostezku č. 2 nebo do
Saského Švýcarska.
Lodní linky DÚK 901 z Ústí
nad Labem do Roudnice nad Labem a 902 z Ústí nad Labem do
Hřenska budou jezdit obdobně
jako v letošním roce.

Ústecký kraj a ŘSD společně o silnicích

H

ejtman Oldřich Bubeníček
a náměstek Jaroslav Komínek se sešli s ředitelem Chomutovské správy ŘSD Martinem Vidimským. Na těchto
schůzkách, které probíhají několikrát do roka, je vedení kraje

informováno o postupujících
stavbách a jejich přípravě na
silnicích I. třídy na území kraje. Díky úzké spolupráci mezi
krajem a Ředitelstvím silnic
a dálnic se daří koordinovat
opravy komunikací tak, aby se

Jednání se účastnil náměstek Jaroslav Komínek
a zástupci odboru dopravy.

MHD v Roudnici nad Labem
je od 1. ledna 2019 plně integrovaná

uzavírky nekumulovaly v jednom místě.
Jedním z témat schůzky byla
úprava rychlosti na vybraných
úsecích silnice I/13. Pro řidiče
by bylo komfortnější, kdyby, obzvláště ve čtyřproudových úsecích, mohli jezdit rychleji než 90
km/h. K posunu v této záležitosti bude svoláno jednání správce
komunikace, projektanta, Ústeckého kraje a dopravní policie.
Hovořilo se také o úklidu u silnic
a vybudování nových odpočívek.
Za tím účelem bude mít ŘSD
zpracovanou studii, kde a za jakých podmínek by mohly nové
odpočívky vzniknout.
Už v příštím roce by měly
být zahájeny stavby D7, zkapacitnění u Panenského Týnce
a u Loun, v ostatních úsecích pokračuje příprava staveb, získávání povolení či soutěže na výběr
zhotovitele.

Přeshraniční silniční spojení do Saska
je o krok blíž k realizaci

O

přeshraničním silničním
spojení z Lobendavy do Neustadtu jel do Saska jednat hejtman Oldřich Bubeníček. Celá
akce je dlouhodobě projekčně připravená, ale v posledních letech
narážela její realizace na odpor ze
strany německých obyvatel. Proto
se hejtman osobně zasadil o posun v přípravném procesu.
Na radnici v Neustadtu přivítal delegaci starosta města Peter
Mühle. Ujistil přítomné, že není
proti samotné myšlence spojení,
ale bylo by dle něj třeba hledat
novou trasu, která nebude zatěžovat místní část Langburkersdorf. Tam se totiž místní obávají

DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE SE ROZŠIŘUJE!
Od nového roku zakoupíte v autobusech roudnické MHD integrované jízdenky DÚK, se kterými můžete přestupovat
na zelené linkové autobusy, vlaky, turistické motoráčky a lodě po celém Ústeckém kraji. Naopak při příjezdu
do Roudnice můžete využít jízdenek DÚK z autobusů, vlaků a lodí pro pokračování cesty vozy MHD. Jízdenky DÚK
můžete využívat i v MHD v Chomutově, Jirkově, Bílině, Teplicích, Děčíně, Varnsdorfu, Mostě, Litvínově a Ústí nad
Labem.
Více informací na www.dopravauk.cz, www.mhdroudnice.cz
a v Informačním a dopravním centru Podřipska, Arnoštova 88, Roudnice nad Labem.

Vydává Ústecký kraj. Informace DÚK č. 40/2018.
Uzávěrka 31. 10. 2018. Změna údajů platnosti vyhrazena.

jde ke změně řazení vlaku RE20
, který nese název „Letní kometa“. Přímý osobní vlak Ústí nad
Labem – Děčín – Bad Schandau
– Dresden (a opačně), který byl
doposud složen pouze z vozů
k sezení, bude mít v příští sezoně řazen vůz uzpůsobený pro
přepravu jízdních kol s kapacitou 23 míst. Bude tak možné
mnohem pohodlněji cestovat

Rokování nad nákresem trasy.

velkého nárůstu zejména těžké
nákladní dopravy. Zástupci saského ministerstva pro dopravu
oponovali ekonomickou výhodností připravené trasy a také
obtížemi při získávání povolení
na nové vedené kvůli přísným
pravidlům na ochranu přírody. Hejtman Bubeníček nabídl
kompromisní řešení: „Osobně
jsem proti tomu, aby těžké kamiony jezdily po místních komunikacích. Z naší strany by
mohlo být na nově budované silnici hmotnostní omezení na 7,5
tuny, což by odpovídalo osobní
dopravě a případně místnímu
zásobování.“ Za Ústecký kraj

přislíbil dodání podkladů pro
nové projednání věci v městské
radě Neustadtu.
Pokud dojde na této variantě
ke shodě, projektová dokumentace na obou stranách projde
aktualizací a samotná realizace
se přiblíží.
Ze Saska jel hejtman Bubeníček za starostou Dolní
Poustevny Robertem Holcem,
který představil rozvojové projekty obce realizované za uplynulé dva roky. Zajímal se také
o nové dotační tituly Ústeckého
kraje a o řešení problematiky
zdravotnictví ve Šluknovském
výběžku.
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Zpátky do minulosti: Masaryk na koni, dobové kostýmy a nostalgické vzpomínky

O

slavy 100 let od založení
samostatného Československa se uskutečnily na litoměřickém výstavišti Zahrady Čech
sice již před měsícem, ale pojďme si obrazem připomenout, jak

se celá akce, organizovaná Ústeckým krajem, vydařila. Lidé,
kteří na výstaviště přišli, se rázem dostali o sto let zpět a mohli
tak nasát atmosféru klíčového
roku 1918.

Děti si mohly zacvičit v dobové tělocvičně.

Přítomné přijel pozdravit „tatíček“ Masaryk v podání Vládi Hrona.

Návštěvníci se dostali do prostor špitálu a mohli vidět, na jaké úrovni bylo tehdejší zdravotnictví.

Dámy v dobových kostýmech a galantní pánové.

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve své pracovně.

Móda počátku 20. století sklízela obdiv.
Oceněný byl také Miloš Vaňourek. Medaile hejtmana dostalo dalších třicet oceněných.

Kulisy prvorepublikového bytu v čase svátků vánočních.
Hejtman ve sváteční den ocenil v rámci udílení
Záslužných medailí složek IZS a Medailí hejtmana ÚK
například mluvčího Zdravotnické záchranné služby Náměstek hejtmana Petr Šmíd (vlevo) ocenil
účastníky dětské výtvarné soutěže s tématem roku 1918.
Ústeckého kraje Prokopa Voleníka.

Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic (vpravo) a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v dobových
kostýmech.

V areálu výstaviště byla zasazena lípa, český národní strom.

Ústecký kraj
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Teplické gymnázium a obchodní akademie v Pařížské se pyšní titulem Dobrá škola

D

eset vítězných škol bylo
oceněno v rámci každoroční porady ředitelů středních škol
na krajském úřadu. Ceny předávala vedoucí krajského odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Dagmar Waicová. Ústecký kraj
soutěž vyhlásil již pošesté. Letošními vítězi soutěže Dobrá
škola jsou teplické gymnázium
a obchodní akademie v Pařížské
ulici v Ústí nad Labem. Celkem
se mezi vítězné školy rozdělily
čtyři miliony korun.
Letošní ročník soutěže Dobrá
škola byl ročníkem posledním.
Ústecký kraj vyhlásí novou soutěž s názvem Moderní škola 4.0,
jejímž cílem bude propagace

a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na
průmysl a technologie.
Pořadí deseti nejúspěšnějších škol v soutěži DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje
2017/2018
Kategorie gymnázia
1. Gymnázium Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvková organizace, odměna 750 tis. Kč
2. Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková
organizace, odměna 500 tis. Kč
3. Podkrušnohorské gymnázium Most, příspěvková organizace, odměna 250 tis. Kč

Titul Dobrá škola putuje do Ústí nad Labem. Ocenění si z rukou
vedoucí krajského odboru školství Dagmar Waicové převzal ředitel obchodní akademie Roman Jireš.

Kategorie střední odborné
školy
1. Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Pařížská 15, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace, odměna 750 tis. Kč
2. Střední průmyslová škola,
Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace, odměna 500 tis. Kč
3. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, odměna 400 tis. Kč,
4. Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní

škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, odměna
300 tis. Kč
5. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, odměna
250 tis. Kč
6. Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, odměna 200 tis. Kč
7. Střední škola technická,
Most, příspěvková organizace,
odměna 100 tis. Kč

Úspěšná zahraniční spolupráce pokračuje. Kadeřnice nabídnou kompletní servis, truhláři odborné rekonstrukce

P

odívat se po krásách Slovenska, zažít jinou kulturu a jiné
zvyky, ale především se něco
nového naučit. Takovou příležitost dostalo čtrnáct žáků oborů
kadeřník, truhlář a umělecký
truhlář ze Střední odborné školy
v Litvínově-Hamru.
Mladí lidé měli díky projektu financovanému z programu
Erasmus+ možnost vycestovat
na dva týdny do dvou slovenských měst, Žiliny a Krásna
nad Kysucou. Partnerská Spojená škola Žilina-Bytčica na-

bídla hamerským kadeřnicím
jedinečnou možnost propojit
znalosti ze svého oboru s oborem kosmetika. Děvčata se
učila líčení k různým příležitostem, pečovat o pleť nebo aplikovat umělé řasy a upravovat
obočí. Další neméně důležitou
součástí stáže byla samotná
účesová tvorba. Žákyně se zdokonalovaly ve vytváření společenských účesů, a to svatebních, koktejlových a večerních.
Vyvrcholením studijního pobytu pak byla kadeřnická soutěž

na téma Stužková, ve které reprezentovala hamerskou školu
Tereza Bruschová.
Šikovné hamerské ručičky
Spolupráce s druhou spřátelenou školou není novinkou.
Podobnou stáž absolvovali hamerští truhláři již v minulém
roce. „Letošní projekt se jmenuje „Znovu na zkušenou!“. Nebyl
důvod měnit původní koncept
stáže, protože se nám perfektně
osvědčil,“ přiblížila ředitelka
školy Jitka Francírková.

Žáci si na veletrhu vybírali své budoucí studijní obory

V

teplickém Domě kultury
se uskutečnil regionální
veletrh středního vzdělávání
ŠANCE 2018. Na akci, na jejíž
organizaci se podílí Úřad práce ČR, se představilo 26 krajských i soukromých středních
škol. Jejich zástupci poskytli
zájemcům o studium podrobné
informace o své činnosti, možnostech studia a všech oborech, které otevřou ve školním
roce 2019/2020.
Přehlídky se zúčastnilo osm
škol přímo z Teplic a 18 škol
z ostatních okresů Ústeckého
kraje. Právě osobní kontakt se
zástupci těchto vzdělávacích zařízení nabídl zájemcům jedinečnou šanci zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol a rozhodnout
se nakonec pro tu pravou.
„Volba povolání je s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu

práce velice důležitým a nelehkým okamžikem, který může
ovlivnit další pracovní zařazení,
a tím i život mladého člověka.
V tomto ohledu hrají hlavní roli
především rodiče dětí, ale pomo-

ci jim při hledání té správné cesty
mohou také odpovědní zástupci
škol a v neposlední řadě i Úřad
práce ČR,“ upozornil ředitel
Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí
nad Labem Radim Gabriel.

ačátek
školního
roku
2018/2019 se na naší střední škole vydařil nejenom v oblasti investičního rozvoje, kdy
se například dokončuje celková
rekonstrukce fasády objektu na
Mariánské ulici, ale doplňuje se
výrazně i vybavení dílen např.
CNC stroji a měřicí technikou
pro elektrotechnické obory.
Pro
příští
školní
rok
2019/2020 byl pro varnsdorfskou Vyšší odbornou školu,
Střední průmyslovou školu
a Střední odbornou školu služeb a cestovního ruchu ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy akreditován nový
obor „Sociální práce“ a je rozpracován obor „Diplomovaná
všeobecná sestra“. Jedná se o vítané rozšíření nabídky vyššího
odborného vzdělání dostupného
nejen obyvatelům Šluknovského
výběžku.
Velkým úspěchem je 3. místo
v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje 2017/2018. Zde byla
významně ohodnocena spolupráce se zaměstnavateli, řešení
praktických kompetencí žáků
a orientace na uplatnění žáků
v praktickém životě.

Kadeřnice i truhláři měli na Slovensku plné ruce práce.

Krajské kolo Ekologické olympiády
vyhráli studenti Gymnázia Teplice

V

Ústí nad Labem se uskutečnil 24. ročník krajského kola Ekologické olympiády žáků středních škol a gymnázií. Pořadatelem bylo Severočeské centrum ochránců přírody TILIA a Dům dětí
a mládeže, Ústí nad Labem.
Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnili zástupci Ústeckého kraje Miroslav Andrt, předseda
výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova, a Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Olympiáda začala znalostním testem, poté přišla na řadu praktická část s pestrým programem.
Na závěrečném vyhlášení se zúčastnění dozvěděli, že na 1. místě se umístilo Gymnázium Teplice.
Druhé a třetí místo obsadilo lovosické gymnázium.

Studenti z Děčína soutěží
o titul Svačina roku

S

třední škola řemesel a služeb z Děčína se účastní
6. ročníku celostátní soutěže Svačina roku s Rio
Mare. O titul letos bojuje rekordní počet škol i studentů. Na nejlepší čekají ceny v hodnotě 20 tisíc
korun a tuňákové produkty od hlavního sponzora
akce. I letos bude do hlasování zapojena veřejnost.
Odbornou porotu tvoří Mistr kuchař Vladimír Picka a šéfkuchaři Jiří Král a Vladislav Stuparič. Velké
finále proběhne 4. prosince v Praze.
Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 141
studentů z celkem 43 odborných středních škol
se zaměřením na gastronomii a stravovací služby.
Úkolem mladých kuchařek a kuchařů je vymyslet
a připravit moderní školní svačinu s využitím tuňákových výrobků.

Logická olympiáda má za sebou krajské kolo

V

O veletrh byl velký zájem.

Podzimní novinky a úspěchy varnsdorfské „vošky“

Z

Truhláři se seznámili s původními technologickými postupy,
které mohou v praxi využívat
třeba při rekonstrukci historických budov. „Chlapci pracovali
na výrobě dvojitého špaletového okna. Ve spolupráci se žáky
Stredné odborné školy drevárske a stavebné v Krásně nad Kysucou krátili dílce, frézovali spoje na rámech oken, lepili rámy
i křídla, pracovali na kování a na
dalších pracích,“ popsal učitel
odborného výcviku Miroslav
Findeis.

Dalším oceněním, kterého se
varnsdorfská škola v tomto školním roce dočkala, bylo čestné
uznání v soutěži „Cena Ústeckého
kraje za společenskou odpovědnost“. V té se každoročně posuzuje přínos všech subjektů zasluhujících se o rozvoj našeho kraje.
Jako velmi úspěšnou lze hodnotit účast varnsdorfských žáků
na desátém ročníku Soutěže
mladých strojařů, která se konala v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně.
Soutěžní klání probíhalo ve

třech kategoriích. V kategorii
„Programování CNC obráběcích strojů Siemens“ se naši žáci
4. ročníku maturitního oboru
„Mechanik seřizovač“ umístili
na úplné špici – Jiří Novotný na
prvním a Martin Milec na druhém místě. Přítomní hodnotitelé vyjádřili spokojenost s tím,
že vyrůstající generace mladých
techniků je díky kvalitní výuce
dobře vybavena do praxe po teoretické i praktické stránce.
Zpracoval: Ing. Bc. Petr Jakubec, ředitel školy

Martin Milec (druhý zleva), Jiří Novotný (druhý zprava), učitel odborného výcviku Michal Hovanycz (první zprava) spolu s lektory-hodnotiteli kategorie „Programování CNC obráběcích strojů Siemens“.

budově MFC UJEP v Ústí
nad Labem se uskutečnilo
krajské kolo 11. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou
ČR a pod záštitou Ústeckého
kraje.
Ve třech kategoriích se utkalo
141 regionálně nejúspěšnějších
soutěžících, kteří v nominačním
kole obstáli v tvrdé konkurenci
4 733 dětí z celého Ústeckého
kraje.

V kategorii A (3. až 5. třída
ZŠ) zvítězil Vladimír Fronc ze
ZŠ Polské lidové armády v Úštěku. První místo mezi žáky druhého stupně základních škol soutěžícími si v kategorii B vybojoval
Vojtěch Brož z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem. A v neposlední řadě triumf slavil také
Ngoc Hung Hoang z Gymnázia
Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem v kategorii C (střední

školy). Všichni krajští semifinalisté se tak dostali na celorepublikové finále soutěže.
„Logická olympiáda je založena na logických úlohách, nerozhodují zde naučené znalosti, ale
přirozené rozumové schopnosti.
Olympiáda si klade za cíl jak odhalovat skryté talenty a pěstovat
v žácích samostatné a kreativní
myšlení,“ uvedla k soutěži krajská koordinátorka Iva Berčíková

Výročí vzniku Československa slavili žáci v Jirkově či Mostě

V

jirkovském středisku
Střední školy technické,
gastronomické a automobilní
Chomutov se uskutečnil projektový den v rámci oslav 100.
výročí vzniku samostatného československého státu. Účastníci
akce přišli symbolicky oblečeni
do bílé, červené a modré barvy
a po slavnostním zahájení dne
se žáci střídali v učebnách, kde
na ně čekaly krátké prezentace
k milníkům naší historie (rok
1918, 1938, 1948, 1968, 1989
a 1993). Na pozemku školy byla
nakonec zasazena lípa velkolistá, symbol české státnosti.
Snaha o český rekord
V rámci oslav byl pelhřimovskou agenturou vypsán pokus
o zápis do Guinessovy knihy rekordů v počtu vyvěšení českých
vlajek. Studenti a vedení Střední
školy diplomacie a veřejné správy v Mostě se této akce zúčastnili. Jejich úkolem bylo vyvěsit

ke dni 28. října co nejvíce českých vlajek, ať již kupovaných,
vyrobených z papíru či nestandardních. Nakonec se ve škole
objevilo 2841 vlajek. Objevily se
vlajky vlastnoručně namalované
na tričkách, vyrobené z víček od
plastových lahví či na upečených
výrobcích. V pátek 26. října se
konal ve škole sváteční program,

jehož součástí byly tematické
přednášky včetně kvízů a soutěží. Pozvání též přijaly tři pamětnice, které nejen studentům povyprávěly o první republice. Byla
zasazena památeční lípa, jejíž
kořeny skrývají nádobu s tajnými vzkazy pro budoucí generace.
Následovalo vztyčení vlajky za
doprovodu hymny.

Studenti mostecké školy s vlajkami i na tričkách.

Ústecký kraj
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Seznamte se blíže s laureáty Ceny hejtmana za rok 2017
V

minulém čísle jsme vám
představili první dva kandidáty na Cenu hejtmana za rok
2017 – Veroniku Kašákovou
(oblast sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života)
a Zdeňku Kolskou (oblast věda
a výzkum). Dnes vám představíme zbylé tři laureáty. V oblasti kultury uspěla Severočeská
filharmonie Teplice, za sport obdržel cenu Josef Rajchert a v kategorii regionálního rozvoje byl
navržen František Ledvinka.
Cena hejtmana v kategorii Regionální rozvoj: PhDr.
František Ledvinka
Je zakladatelem a vedoucím
skanzenu v Zubrnicích na Ústecku. Zasloužil se o zachování mnoha objektů lidových
staveb, které byly odsouzeny
k demolici; zorganizoval rozebrání staveb, jejich přestěhování a znovupostavení. Muzeum

a záchranu národopisné cenné
lokality získal prestižní cen Artis Bohemiae Amicis (Přátelé
českého umění)
Cena hejtmana v kategorii
Sport: Mgr. Josef Rajchert
Josef Rajchert, šéftrenér ústeckého sdružení Sport Union.
Již 28 let vede úspěšně největší
klub karate v Ústeckém kraji.

v Zubrnicích vzniklo v letech
1977 – 1988 a tvoří ho celkem
20 objektů. V muzeu jsou každoročně pořádány tyto akce
- Masopustní průvod obcí, Velikonoce, Zubrnický jarmark,
Závislý zubr, Pouť sv. Máří
Magdalény, Podzim na vesnici
a Vánoce ve skanzenu. František Ledvinka za svůj celoživotní přínos českému muzejnictví

Je několikanásobným mistrem
ČR v karate. Je držitelem stupně
technické vyspělosti VI. dan stylu Shotokan a držitelem zvláštní
ceny Trenér mládeže České Unie
Bojových umění. Trénoval víc
než 1500 začínajících karatistů,
některé z nich připravil až k titulům republikových šampionů,
mistrů Evropy i světa. V současné době působí jako vedoucí
trenér kolektivu trenérů. V roce
2017 obdržel zlatý odznak světové federace WKF za 20 let činné služby rozhodčího.
Cena hejtmana v kategorii
Kultura: Severočeská filharmonie Teplice
Je jediným profesionálním
symfonickým orchestrem v Ústeckém kraji. Historie orchestru
sahá na počátek 19. století a zakládací listina a úřední schválení orchestru nese letopočet
1838. Od konce 19. století uvá-

Firma, co tiskne na kávu, vyhrála v soutěži začínajících podnikatelů

C

eny pro nejlepší začínající
firmy si ze soutěže Startup
Go Grill odnesly projekty potisku
na kávu, designových domečků
pro panenky a trvanlivých sáčků
z vyřazených padáků. Vybrala
je odborná porota na veřejných
prezentacích začínajících podnikatelů, které v rámci festivalu
startupů Festup pořádalo Inovační centrum Ústeckého kraje.
Startup Go Grill je závěrečný
večer podnikatelského inkubátoru Inovačního centra Ústeckého kraje, kde se před porotou,
investory a veřejností prezentují
začínající firmy. V kategorii podnikatelů, kteří absolvovali inkubátor, se vítězem stal Martin Řežábek s firmou Cafeface a odnesl
si tak cenu v hodnotě 20 000 Kč
na expertní služby Inovačního
centra Ústeckého kraje. Cafe-

Firma Facecafe si odnesla cenu za první místo v hodnotě 20 tisíc korun.

face umí na kávu natisknout
jakoukoli fotografii, logo či obrázek, a to prakticky okamžitě.
Svou službu nabízí především

jako catering s přidanou hodnotou na firemní akce.
„Je to nadějný projekt, který
sice není původcem techno-

logie, ale dokázal přesně najít
svého zákazníka,“ řekla členka
poroty Jana Nedrdová z Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Kraj také akci podpořil.
Dalším oceněným ve stejné
kategorii byla firma Luckydes,
která se zaměřuje na zakázkovou výrobu designových domečků pro panenky a příbytků
pro domácí mazlíčky. Cenu
České spořitelny v kategorii
otevřené projektům, které neabsolvovaly podnikatelský inkubátor Inovačního centra, si
odnesla firma Saaczech. Její
zakladatelé Lukáš Cafourek
a Jakub Sapák postavili svůj
byznys na recyklaci a myšlence
obnovitelnosti. Z vyřazených
padáků české armády vyrábějí
náhradu jednorázových plastových sáčků.

Jak pomáhat dětem jako obětem trestných činů poradila odborná konference

Ú

častníci odborné konference Děti jako oběti trestných
činů zaplnili konferenční sál
krajského úřadu. Přivítat je přišel 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který nad konferencí
převzal osobní záštitu, spolu
s vedoucí odboru sociálních věcí
Petrou Lafkovou. Konferenci
uspořádala Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu ve spolupráci
s Probační a mediační službou
České republiky.
„Téma, které tu dnes společně
řešíme, je vážné a mívá vážné
dopady. Proto je důležitá vzá-

jemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů. Věřím, že
nové poznatky z konference tuto
spolupráci zlepší, pomohou při
práci, ale hlavně zlepší situaci
dětí jako obětí trestných činů,“
řekl na úvod náměstek Martin
Klika.
Mezi přednášejícími byli nejen zástupci pořádajících organizací, ale také představitelé Policie České republiky, Krajského
státního zastupitelství v Ústí
nad Labem, dále lékařka, psycholog, terapeut a další, kteří
s oběťmi trestných činů pracují.

Náměstek Martin Klika přivítal přítomné a konferenci zahájil.

děl orchestr pravidelné cykly
symfonické hudby v provedení
nejžádanějších dirigentů. V roce
1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr.
Od roku 1979 nesla název Severočeská státní filharmonie a byla
pověřena pořádáním a organizačním zajištěním Hudebního
festivalu Ludwiga van Beetho-

vena, který byl založen v roce
1964. Svou bohatou uměleckou
činností se Severočeská filharmonie Teplice stala významnou
kulturní institucí kraje, která
sdružuje nejlepší profesionální
umělce v regionu a která se nemalou měrou podílí na kulturním životě města Teplic a celého
Ústeckého kraje.

Představení projektu
Euroklíč v Ústeckém kraji

V

Obchodním centru Forum v Ústí nad Labem se
uskutečnila tisková konference
ke slavnostnímu představení
projektu Euroklíč v Ústeckém
kraji. Jedná se o projekt, který
usnadňuje život osobám se sníženou schopností pohybu. Tři
bezbariérová sociální zařízení
právě v OC Forum jsou vybavena Eurozámkem. Další Eurozámky jsou nainstalovány v řadě
veřejně přístupných objektů Ústeckého kraje.
Tiskové konference se zúčastnil 1. náměstek hejtmana Martin
Klika, předseda výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje Pavel
Csonka, předseda NRZP ČR
a místopředseda Vládního výboru pro ZPO Václav Krása, předseda NRZP Ústeckého kraje Jaroslav Slavík a ředitel OC Forum
Michal Ešner. Závěrem tiskové

konference byly předány několika přítomným lidem se zdravotním postižením Euroklíče.
„Jsem vděčný za zodpovědné
partnery, jako je OC Forum, kteří podle přísných norem upravili
svá sociální zařízení na bezbariérová, včetně instalace Eurozámků, čímž významně usnadnili
každodenní život nejen lidem se
zdravotním postižením, ale i seniorům a rodinám s malými dětmi. A jsem velmi rád, že se počet
takových partnerů rozšiřuje, a to
také díky pozitivnímu přístupu
Ústeckého kraje. Tímto bych
rád poděkoval Ústeckému kraji,
panu náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje Martinu Klikovi
a předsedovi výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje Pavlu
Csonkovi,“ řekl Václav Krása,
předseda Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR.

Euroklíč našel svého majitele.

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 rozhodla podnikat?
Mé neteři byl jeden rok a já
přemýšlela nad dárkem k naro-

zeninám. Jelikož jsem vystudovala architekturu, vysnila jsem
si domeček pro panenky, který
by se dědil z generace na generaci. S žádným nabízeným jsem
však nebyla plně spokojena, a tak
jsme se s přítelem rozhodli, že
zkusíme také jeden navrhnout
a vyrobit. Jelikož se domeček líbil
a nás návrh i výroba také bavila,

Jméno a příjmení:

Ing. arch. Petra Jirásková,
Ing. arch. Jiří Philippe Janda
(Luckydes s. r. o.)

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

rozhodli jsme se založit firmu
Luckydes (your lucky design).
Domeček jsme dále rozšířili o pelíšky pro pejsky a další produkty.
Neměli jste obavu z rizika?
Vždy je tu nějaké riziko, ale věřili jsme, že máme natolik originální a nevšední produkty, že lidi
jistě zaujmou. Také nás hodně
podporovalo okolí, hlavně blízká
rodina. Tímto jim chceme moc
poděkovat.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádali?
Obtížné bylo především nalezení vhodné technologie a její
ovládání. Rovněž jsme neměli
žádné zkušenosti s prodejem.
V tomto ohledu nám velice pomohlo Inovační centrum Ústeckého kraje.

Začali byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Podnikat bychom začali, pouze by to bylo mnohem nejistější
a náročnější. Vyplňování žádosti o dotaci nám také pomohlo
urovnat si myšlenky a více promyslet podnikatelský záměr.
K čemu jste dotaci především využili?
K pořízení výrobní technologie a speciálního softwaru pro
návrh a přípravu na frézování.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Nejprve bychom se rádi stabilizovali na českém trhu. V budoucnu přemýšlíme o prodeji
do zahraničí. Rádi bychom také
rozšířili náš sortiment a výrobu.
V současné době se chystáme

na mnoho výstav, mezi které
patří například i Czech Design
Week nebo ústecký Design box
a FestUp.
Co byste doporučili začínajícím podnikatelům?
Nebát se, věřit a dělat vše po-

dle nejlepšího uvážení. Poučit
se od ostatních. Potkávat lidi
a sdružovat se s ostatními začínajícími podnikateli. V tomto
ohledu nám pomohlo hodně
Inovační centrum Ústeckého
kraje a jejich inkubátor pro začínající podnikatele.

Ústecký kraj
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Zámek Krásný Les prochází obnovou, krátce
V
přesvědčil se hejtman Bubeníček

Ú

stecký kraj je regionem plným nejen přírodních krás,
ale také historických a kulturních památek. V jejich počtu patří mezi přední kraje v republice.
Na jednu takovou kulturní památku, zámek v Krásném Lese,
se jel podívat hejtman Oldřich
Bubeníček s radní pro kulturu
a památkovou péči Jitkou Sachetovou. Zámek právě prochází postupnou rekonstrukcí.
Historik a pedagog z univerzit v Plzni a Hradci Králové Jan
Kilián koupil zámeček v Krásném Lese v loňském roce. Pro
obec se rozhodl, protože se
mu líbí příroda Krušných hor.
V době pořízení byl zámek vůbec nejzanedbanější památkou
v kraji. Postupně došlo k vykli-

zení, zajištění statiky a aktuálně probíhá rekonstrukce krovů
a střechy, na kterou majitel čerpá 500 tisíc korun z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji. Vlastník seznámil hejtmana
Bubeníčka a radní Sachetovou
se svou vizí obnovy a následného využití zámku, kde by rád
měl veřejnosti přístupné expozice upomínající na historii objektu a předchozí majitele z řad
šlechtických rodů. Na pozemku se nachází také zbytky pivovaru s historickými, pravděpodobně renesančními, sklepy
a současně zanedbaný park se
staletými stromy.
Sám Kilián vidí reálnou dobu
na kompletní rekonstrukci v ho-

oblastním muzeu v Mostě se konala vernisáž skautské výstavy,
v jejímž rámci se křtil almanach k 90
letům skautingu v oblasti Přemysla
Oráče (Ústecký kraj). Křtu se zúčastnilo na 160 skautů, skautek a dalších
lidí, kteří skautingu fandí.

N

áměstek hejtmana pro dopravu
Jaroslav Komínek se sešel s panem Příhodou, který je majitelem
unikátní sbírky automobilů značky
Praga. Vlastní všechny modely, které legendární automobilka vyráběla.
Momentálně hledá pro svou sbírku výstavní prostory. Náměstek
přislíbil v této záležitosti pomoc.

N
Historik Jan Kilián s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem.

rizontu dvaceti let, střechu by
rád dokončil nejpozději do dvou
let. Do obnovy zámku vkládá své

vlastní prostředky a shání dotace nejen od Ústeckého kraje, ale
také z Ministerstva kultury.

Krajská zdravotní vybudovala v teplické nemocnici urgentní příjem

K

rajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Nemocnice Teplice, o. z.
V loňském roce zahájila budování objektu nízkoprahového
urgentního příjmu s obratištěm

sanitek jako přístavby ke stávajícímu pavilonu „F“. Ten je od
1. listopadu již v provozu. „Budeme se snažit, abychom v rámci Krajské zdravotní urgentní
příjmy, které jsou v současnosti

velmi důležitou součástí každé
nemocnice, ve všech nemocnicích měli. Je to bezesporu velmi
náročný úkol. Provoz v Teplicích
časem ukáže, jestli je počet lůžek
dostatečný. Lékařům a ostat-

nímu personálu na novém pracovišti přeji hodně úspěchů
a spokojenost z výsledků jejich
nelehké práce,“ zdůraznil Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Veletrh „Jak na společné vzdělávání“ Ceny vítězům SeniorArt předány
přilákal stovky účastníků
ři příležitosti oslav 100. vý- ří měli možnost zasílat svá díla

K

rajský úřad Ústeckého kraje
opět po roce uspořádal veletrh s názvem Jak na společné
vzdělávání, který je určen především pedagogům, ale i rodičům
dětí se speciálními potřebami,
kterých stále přibývá. Osvětového veletrhu, který je v takovéto
míře ojedinělý v rámci ČR, se
v ústeckém muzeu zúčastnilo
téměř 500 návštěvníků.
Cílem akce je pomoci školám
i rodičům při vzdělávání žáků,
zejména s nějakým handicapem,
ale i dětí nadaných. Návštěvníci
se mohli zúčastnit několika se-

minářů, workshopů a seznámit
se s kompenzačními pomůckami pro postižené děti. Odborníci
poradili, jak pracovat s problémovým žákem, žákem s mentálním postižením, jak vhodně využít asistenta pedagoga a mnohé
další.
Konal se už druhý ročník veletrhu realizovaného v rámci Krajského akčního plánu ÚK s cílem
podpořit společné vzdělávání
v Ústeckém kraji. Celková organizace veletrhu probíhala ve
spolupráci s krajským odborem
školství, mládeže a tělovýchovy.

P

ročí vzniku Československa
na Zahradě Čech byli oceněni
výherci dalšího ročníku Senior
Art a Nejaktivnějšího klubu seniorů. Ceny předával hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitelka Zahrady Čech
Michaela Mokrá.
Soutěž každoročně vyhlašuje Ústecký kraj ve spolupráci
s Krajskou radou seniorů. Předávání se zúčastnili také předseda
Krajské rady seniorů Ústeckého
kraje Alois Malý a místopředsedkyně Květa Čelišová.
Letošní pátý ročník byl stejně
jako v loňském roce věnován literárně nadaným seniorům, kte-

v kategorii próza nebo poezie
na téma Vznik Československa
aneb 100 let lásky k národu. Titul Nejaktivnější klub seniorů
putoval do Jirkova.
Vyhlášení kategorie (próza):
1. místo - Oldřich Lacina, 2.
místo - Zdeněk Slanina, 3. místo
- Miloslav Hrabák.
Vyhlášení kategorie (poezie): 1. místo - Danuška Jírová,
2. místo - Zdeňka Mottlová, 3.
místo - Naďa Černá.
Nejaktivnější klub seniorů
Ústeckého kraje: 1. místo Klub aktivních seniorů Jirkov,
2. místo - Klub seniorů Lom, 3.
místo - Klub seniorů Rumburk.

a drtiče zahradního odpadu získalo Ústí nad Labem dotaci ve
výši 500 000 korun od Ústeckého
kraje. Drtiče by měly být pořízeny
a rozděleny občanům do konce dubna
2019. Zakoupeno bude celkem 109
drtičů za předpokládanou cenu 714 277 korun.

N

áměstek hejtmana Petr Šmíd ve
spolupráci s odborem školství,
mládeže a tělovýchovy Ústeckého
kraje vyhlašuje druhý ročník „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.

K

ardiologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí n. L. a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala
odbornou konferenci „Den Kardiocentra“. Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého zastoupil náměstek pro zdravotnictví
Stanislav Rybák.

O

slavy 800 let Litoměřic, které město čekají v příštím roce, se ponesou v duchu
osmi století příběhů. Hlavní část oslav se
uskuteční v týdnu před tradičním vinobraním (tudíž 14. září 2019), které na ně plynule
naváže. Do Litoměřic zamíří zástupci partnerských měst z Míšně, Fuldy a Armentières, kteří s sebou přivezou i typické výrobky
ze svých regionů.

V

prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR převzala
Jitka Kočková, vedoucí Pečovatelské
služby Městského ústavu sociálních
služeb v Klášterci, Cenu Sympatie.
Toto ocenění uděluje již třináctým
rokem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Parlamentu
České republiky.

V

kulturně společenském domě ve
Slavětíně na Lounsku se uskutečnilo shromáždění představitelů
Okresních sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Ústeckého kraje. Zde
také obdržel hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček z rukou starosty Krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Jiřího Hence medaili u příležitosti 100.
výročí vzniku Československa.

G

enerální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr.
Ing. Drahoslav Ryba udělil služební
medaile Hasičského záchranného
sboru ČR ke státnímu svátku 28. října
2018 třiceti příslušníkům Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje. Služební medaile byly předány v Zahradním domě v Teplicích. Tyto medaile Za věrnost III.
stupně se udělují po deseti letech vzorné služby a Za věrnost II.
stupně po dvaceti letech vzorné služby.

Druhý ročník veletrhu se odehrával v ústeckém muzeu.

V

konferenčním sále Krajského
úřadu Ústeckého kraje se 18 mladých lidí rozhodlo, že dá někomu naději na život. Vstoupili totiž do registru dárců kostní dřeně. Podobný nábor
dárců se konal na úřadu již potřetí,
letos poprvé byl otevřen i pro veřejnost.

Č
na Novém Hradě v Jimlíně
Sobota 1. 12. 2018 od 10 do 17 hod.

muzikáloví zpěváci Bořek Slezáček a Petra Peterová | ohňová show
bubenická show Drum Band | středověká hudba Musica Vagantium
kejklíř Ovce | středověká kuchyně | čerti a čertovská diskotéka
živá zvířátka | dobové tržiště
Vstupné dobrovolné
Prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem zdarma

as Adventu je i časem, kdy se na
náměstích měst Ústeckého kraje rozsvěcí vánoční stromy. Nejinak
tomu bude i v Teplicích, kde se strom
rozsvítí 2. prosince v 17 hodin. Doprovodní program bude startovat již
od 14 hodin.

G

enerální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala (vpravo) a předseda představenstva Jiří Novák převzali v Praze certifikát od společnosti
Bisnode, která vydala přehled TOP
100 nejstabilnějších firem v ČR za rok
2018, v němž společnost Krajská zdravotní figuruje jako jeden
ze tří takto oceněných poskytovatelů zdravotní péče.

Ústecký kraj
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Nejúspěšnější českou boxerku přivítal na úřadě hejtman Bubeníček

K

dyž v září letošního roku
porazila v rodném Ústí nad
Labem nejlepší česká boxerka
Fabiana Bytyqi o 24 let starší
Britku Castleovou, získala další
pás pro mistryni světa organizace WBC. Zápas v atomové váze
(do 46,27 kg) tehdy sledoval
osobně v hale také hejtman Ús-

teckého kraje Oldřich Bubeníček, který nyní pozval boxerku
i jejího trenéra Lukáše Konečného na hejtmanství, kde poblahopřál Fabianě k velkému úspěchu.
„Na pásy už mám doma velký regál,“ smála se Ústečanka
s kosovskými kořeny. Nyní má
22letá blondýnka volnější režim.

Zápas, ve kterém by obhajovala
mistrovský titul, by mohla boxovat na jaře 2019. „Mělo by to být
proti Mexičance Floresové, ale
termín a místo je teprve v jednání,“ uvedl kouč Lukáš Konečný.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku. Na výhru se
může těšit: Vratislav Selinger
z Krásné Lípy, Jiří Šeda z Ústí
nad Labem a Eva de Filipo
z Dubí. Výhercům gratulujeme.

Ústecká boxerka s mistrovským pásem.

Historie skautingu na severu Čech – oblast Přemysla Oráče (Ústecký kraj)

P

rvní oddíly na území župy
vznikají v Roudnici nad Labem, a to již roku 1914, následovaly Louny v roce 1917. V návaznosti na ně se přidávala další
místa. Během první republiky
se uskutečnilo několik srazů na
území župy (v Mostě, Teplicích
či Ústí). Župa Přemysla Oráče
vznikla 6. 1. 1928 z Roudnické
župy a z Lounské župy a zahrnovala okresy Ústí nad Labem,
Duchcov, Teplice, Litoměřice
a později i okresy Most a Roudnice nad Labem. Prvním župním
zpravodajem se stal bratr František Xaver Kučera z Ústí nad
Labem.
Rok 1938 přinesl nesnáze
v podobě postoupení pohraničí Německu a následně zanikla
župa Přemysla Oráče a přišel
i první zákaz skautingu ze stra-

ny německých nacistů. Mnoho
skautů se zapojilo do odboje a do
boje proti nacismu jako pozdější
litoměřický biskup Štěpán Trochta, generálmajor in memoriam Antonín Sochor, Otto Hanzlíček z Ústí nad Labem, Oldřich
Hornof ze Souše či Vladimír
Lamka z Loun.

Již roku 1945 během května se rozjíždí skautská činnost
v oblasti. Obnovují se skautské
oddíly a vzniká celá řada nových
oddílů. V roce 1946 se koná první Svojsíkův závod. Do celostátního kola postupují hlídky z naší
oblasti. Skauti končí na 7. a 14.
místě z 27 oblastí z celé republi-

Skautské slavnosti v Duchcově v roce 1929.

ky. V roce 1947 z naší oblasti vyjíždí několik skautů na „světové
jamboree míru“ do Francie.
Na konci března 1968 dostává
skautské hnutí opět zelenou a znovu se rozjíždí skautská činnost
včetně skautských táborů. V roce
1969 se koná krajské kolo Svojsíkova závodu, které vyhráli skauti
z Jablonce nad Nisou a skautky
z České Lípy. V roce 1969 je v oblasti registrováno na 6 800 skautů a skautek. V roce 1970 končí
skautské tábory a poté dochází ke
třetímu zákazu skautské činnosti.
Třetí obnova skautingu započala na konci roku 1989. V roce
1990 se skautská činnost již
rozjela naplno. Náš kraj hostil
několik celostátních kol Závodů
vlčat a světlušek (2010 Děčín,
2012 Most) a Uměleckou šestku
ve Varnsdorfu či v Mostě.

Zlatá světová šampionka v aerobiku Adéla Citová z Loun
vidí za úspěchem pevnou vůli a kvalitní trenérskou práci

Ú

stecký kraj je líhní velmi
talentovaných
sportovců
a sportovkyň. Po ústecké boxerce
Fabianě Bytyqi je také světovou
šampionkou talentovaná členka
lounského Juniorského fitness
klubu Adéla Citová, která přijala
pozvání na Krajský úřad Ústeckého kraje, kde jí a její trenérce
Jitce Hofmannové poblahopřál
hejtman Oldřich Bubeníček.
Devatenáctiletá
aerobička
získala svou doposud nejcennější medaili na Mistrovství světa v holandském Leidenu, kde
předčila v kategorii Single Adult
uku1811kk001.CDR
všechny
své rivalky. Jako bonus
POMÙCKA:
AT, AUCH,
FAT, LOOS,
NAE, RTL
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VRSTVA
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si ze závodů odvezla ještě stříbro
za Trio Adult.
„Těch evropských nebo světových šampionů tu v kraji moc nemáme, proto bych chtěl k tomuto
životnímu úspěchu moc poblahopřát,“ řekl hejtman Bubeníček.
Vzhledem k tomu, že si Adéla
Citová lehce poranila třísla, letošní sezona pro ni už de facto
skončila. „Tréninky jsem měla
kromě neděle každý den. Bylo to
náročné. Člověk musí vědět, co
chce, a když má vůli, dokáže to,“
cítila po dvou stříbrech z minulých šampionátů velké zadostiučinění.
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OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Muzeum zve na novou výstavu
Srpen 1968 v Děčíně, která pomocí známých i méně známých
fotografií přibližuje události
období naší republiky za posledních 50 let. Připomene pamětníkům okamžiky jednotného
odporu proti okupantům a jejich
marný boj za zachování svobod
nabytých během Pražského jara.
Mladá generace tak bude mít
možnost mnohdy nahlédnout
i do tváří svých rodičů a lépe pochopit atmosféru oněch tragických dnů. Výstava je doplněna
i o dobové archivní materiály
a artefakty vztahující se k pobytu
sovětských vojsk v našem městě.
K vidění do 20. ledna 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Zhlédněte poslední velkoformátovou realizaci Alfonse Muchy z roku 1937 - obraz, s nímž
se spojil závěr jeho života. Obraz Alegorie bohatství Alfonse
Muchy, který dlouhá léta unikal
pozornosti jak odborníků, tak
široké veřejnosti. K vidění bude
do května 2019. Výstava Židé na
Mostecku návštěvníky seznámí s osudy bývalých židovských
spoluobčanů v letech 19381945. Potrvá do ledna 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

budou známé i méně známé nástroje k opracování dřeva. Výstava potrvá do 6. ledna 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Letošní vánoční výstava bude
exotická. Muzeum na ní představí několik desítek afrických betlémů ze soukromé sbírky rodiny
Tlustých z Chotěšova. Kromě
betlémů z tradičních materiálů,
jakými je dřevo nebo keramika,
uvidí návštěvníci neobvyklé, velmi působivé betlémky z kovového
odpadu, banánových listů či z korálků. Uměleckou úrovní pak vynikají kamenné sošky i řezbářské
práce v betlémech profesionálních afrických umělců. K vidění
od 24. listopadu do 6. ledna 2019.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Výstava Osudy knih – Osudy
lidí vypráví příběhy knih a knihovních sbírek Teplicka dvacátého století, které korespondují
a předznamenávají osudy jejich
autorů či majitelů nebo které
byly napsány v důsledku událostí oné doby. Výstava bude
k vidění do konce prosince.
Dále v Jízdárně teplického zámku můžete zhlédnout výstavu
Teplice za první republiky,
která prostřednictvím tematických celků seznamuje s každodenním životem obyvatel Teplic
mezi lety 1918-1938. K vidění
jsou dvojrozměrné a trojrozměrné předměty, doplněné
o krátký dobový film a časové
osy. Výstava věnovaná stoletému výročí založení ČSR potrvá
do února 2019.
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Dnešní hádanka nás přiláká
do ochranného pásma památné
hory Říp. V jejím okolí naleznete mnoho tradičních historických staveb, a tak není divu, že
i drobné stavby jsou v zájmu pozornosti Ústeckého kraje. Ten
vyčlenil na obnovu této architektury ve svém dotačním Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro tento rok
150 000 Kč. Cílem opravy bylo
navrácení podoby této stavby do

Návštěvníci výstavy Doba
dřevěná…doba minulá se budou moci seznámit s různými řemesly, která se zabývají zpracováním dřeva a výrobou různých
dřevěných předmětů. K vidění
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stavu před opadnutím značné
části fasády. Došlo i na opravu
střešní krytiny. Objekt tak dotváří historický charakter místa.
Víte, kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 5. prosince 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.

tázka Kolikátá skončila Drahotová na ME v Berlíně? byla
tajenkou naší říjnové křížovky. Odpověď na ni byla: druhá (stříbrná). Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Marie Rulfová z Vršovic, Petra Beran
Šetlíková ze Štětí, Miloš Hrubý z Nového Boru, Jarmila Novotná
z Varnsdorfu a Věra Pejpová z Teplic. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše listopadová 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 5. prosince
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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