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Klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte
ukrajinští bratři získali hlavní ceny
R
oman a Oleksandr Fediurkových byli ústředními
postavami 51. ročníku prestižní
mezinárodní klavírní soutěže
Virtuosi per musica di pianoforte. Ta se konala v Ústí nad Labem od 21. do 23. listopadu.
Absolutním vítězem třídenního napínavého klání, na které
přijeli soutěžící až z Vietnamu
či Japonska, se stal čtrnáctiletý
Roman Fediurko. Ten převzal
ceny od hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora Ústí Petra Nedvědického. Osmiletý bratr ukrajinského
vítěze Oleksandr pro změnu zvítězil v té nejmladší kategorii.
Pokračování na straně 8

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický předali cenu absolutnímu vítězovi Romanu Fediurkovi z Ukrajiny.

Senát zvolil nové vedení,
předsedou se stal Jaroslav Kubera

N

Ceny za nejvíce inovativní firmu
Ústeckého kraje převzaly děčínský
Chart Ferox a ústecká Infinity Energy

Ú

stecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého
kraje vyhlásily nejinovativnější
firmy regionu za rok 2018. Nejvyšší ocenění převzaly na slavnostním vyhlášení v Císařském
sále Muzea města Ústí nad Labem společnosti Chart Ferox za
velké podniky a v kategorii malé
střední podniky pak firma Infinity Energy. Za Ústecký kraj ceny
předával krajský předseda výboru Pavel Vodseďálek.
Inovace výrobků, služeb
a technologií ve firmách z Ústeckého kraje hodnotila odborná
komise letos poprvé. Vybírala
z 18 přihlášených projektů a ve
dvou kategoriích – malé a střední podniky a velké podniky. „Zastupitelstvo svým rozhodnutím

o schválení ustavení ceny Inovační firma Ústeckého kraje vysílá signál, že náš kraj podporuje
inovativní firmy v regionu. Cílem
soutěže je propagace a podpora
inovačního úsilí firem z Ústeckého kraje,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Vítězem kategorie velké podniky se stal děčínský výrobce
kryogenních zásobníků pro
technické plyny společnost
Chart Ferox za nastavení a rozvoj systému inovačních procesů
v rámci firmy. V kategorii malých
podniků se vítězem stala ústecká
společnost Infinity Energy s jejím stomatologickým softwarem
XDENT, který představuje komplexní online řešení pro zubní
ordinace.

Za děčínskou společnost Ferox Chart si cenu převzal ředitel Bronislav Převrátil.

a ustavující schůzi Senátu
byl zvolen nový předseda
horní komory parlamentu. Se
ziskem 46 hlasů z celkových 80
se jím stal stávající místopředseda Jaroslav Kubera. Ten tak
střídá ve funkci dosavadního
předsedu Milana Štěcha.
Jaroslav Kubera tak po dlouhých letech skončil ve funkci
starosty Teplic. Dosavadní místopředseda chce navázat na
práci Milana Štěcha. „Hlavním
posláním horní komory parlamentu v tomto volebním období
je ochrana Ústavy, demokracie
a svobody. Velice oceňuji práci
předchozích předsedů Senátu
a vím, že nebude snadné na ni

navázat. Vzdal jsem se ale všech
ostatních aktivit, abych mohl
pracovat pouze pro Senát. Přerod politika ve státníka není jednoduchý, ale jsem přesvědčen, že
díky svým zkušenostem jsem takového přerodu schopen,“ uvedl
nový předseda Senátu Kubera po
oznámení výsledků volby.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2019 byl schválen

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje schválilo rozpočet na rok
2019. Ten byl sestaven v souladu se střednědobým výhledem
rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 – 2023. Hlavními prioritami Ústeckého kraje pro nadcházející rok jsou:
a) vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytvářením podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu,
b) maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje,
c) investice do vlastního majetku,
d) podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou
provozních výdajů zejména úspor energií, případně růstem
příjmů,
e) podpora regionálního zdravotnictví,
f) bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.
Rozpočet činí v celkovém objemu 18 633 867 tis. Kč, z toho:
příjmy 18 080 876 tis. Kč, výdaje 18 633 867 tis. Kč, financování
552 991 tis. Kč. Návrh rozpočtu kryje všechny významné výdaje
nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených 133 příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování
finančních podpor.

Blíží se Vánoce… Ústecký kraj zahájil advent na Jimlíně i v Děčíně

P

rvní prosincový den patřil
v Jimlíně krajským oslavám
začátku adventu. Na zámku
Nový Hrad se sešly tisíce návštěvníků, aby si užily vánoční atmosféry, kultury, zábavy
a dobré společnosti. Nechyběl
ani hejtman Oldřich Bubeníček.
Drobný sněhový poprašek dokreslil atmosféru, zima
a chlad nikoho neodradily, na
Novém Hradě návštěvníci přivítali advent ve velkém stylu a za-

jímavý program potěšil všechny
členy rodiny. Děti si zatančily
s milými čerticemi, pohrály s živými zvířátky nebo vyzkoušely
malování vánočních motivů,
rodičům udělaly radost staročeské dobroty v zámecké kuchyni a prarodiče se mohli třeba
vypravit na prohlídku krásně
zrestaurovaných
zámeckých
místností. Prohlídky s průvodci
byly v rámci slavnosti bezplatné
a využilo jich 380 lidí.

Na Novém Hradu v Jimlíně byli také andělé.

Po celý den se na pódiu a v jeho
okolí střídal doprovodný kulturní program – středověké koledy
v podání souboru Musica Vagantium, dech beroucí bubenická show
Drum band, andělé na chůdách,
kteří bavili děti různými kejklířskými kousky, muzikáloví zpěváci Petra Peterová a Bořek Slezáček. Pro
nebojácné bylo ve sklepeních peklo
s čerty a pekelnou váhou hříchů,
čertí tance pobavily nejen nejmenší diváky a stylové stánky nabízely
vánoční výzdobu, hračky i spoustu
chutných pamlsků. Celý příjemný
den pak vyvrcholil rozsvícením vánočního stromku a ohňovou show.
Jak řekl hejtman Bubeníček: „Blíží
se nejkrásnější svátky v roce, užijte
si je v pohodě, klidu a míru se svými nejbližšími.“ Advent na krajském zámku Nový Hrad v Jimlíně
navštívilo na 2500 hostů.
Zatím co se v Jimlíně rozsvěcel
stromeček, na druhém konci Ústeckého kraje, v Děčíně v kostele
Povýšení sv. Kříže právě začínal 5.
adventní koncert Ústeckého kraje

V děčínském kostele zazpívala
také Miroslava Časarová.

„Ve světle hudby“, konaný pod záštitou hejtmana Bubeníčka a biskupa Diecéze litoměřické Baxanta.
Vystoupili zde Collegium hortense,
Spojené sbory Podkrušnohoří,
Miroslava Časarová, Bronislava
Smržová Tomanová a Jan Zástěra.
Návštěvníci si zde užili nejen majestátní zvuk varhan, ale hlavně unikátní atmosféru celého místa.
Ať je váš advent časem veselí
a radosti stejně jako rozjímání…
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Nový starosta Roudnice nad Labem
představil hejtmanovi své priority

F

rantišek Padělek vystřídal ve
funkci starosty Roudnice nad
Labem Vladimíra Urbana. Hejtman Oldřich Bubeníček ocenil
spolupráci Ústeckého kraje
s předchozím vedením Roudnice a zároveň popřál novému
starostovi hodně sil k naplnění
priorit, které si F. Padělek pro své

DOZP Brtníky prošel rekonstrukcí,
poskytne větší komfort

omov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky se
dočkal rekonstrukce a byl opět
předán do užívání klientům pobytové sociální služby. Rekonstrukce se uskutečnila v souladu
s požadavky na transformaci
a humanizaci sociální služby
a objekt tak nabídne více komfortu, pohodlí a soukromí.
V objektu vznikly tři na sobě
nezávislé domácnosti o celkovém počtu 16 lůžek. Každá
domácnost o maximálně šesti
lůžkách je standardně vybavena
kuchyňkou s obývacím pokojem,

sociálním zázemím a ložnicemi.
Objekt je bezbariérový, vybavený
výtahem. Došlo také k celkovému zateplení budovy a k opravě
střechy včetně střešní krytiny.
Slavnostního předání do užívání
se kromě dalších hostů zúčastnili vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková a vedoucí odboru regionálního rozvoje Pavel Hajšman,
oba z krajského úřadu. Rekonstrukce byla financována z Integrovaného regionálního operačního
programu Rozvoj sociálních služeb
v sociálně vyloučených lokalitách
za přispění Ústeckého kraje.

Interiéry jsou zcela nové.

Rodinné a Senior pasy fungují
již jako mobilní aplikace

S

lužby Rodinné pasy a Senior
pasy Ústeckého kraje můžete mít nově i ve svém telefonu.
Mobilní aplikace tak pomohou
rodinám a seniorům najít subjekty a instituce, ve kterých budou moct být díky této službě
šetrnější ke svým rozpočtům.
Obě aplikace jsou funkční,
a to jak pro operační program
Android, tak i IOS. Ke stažení
jsou zdarma na obchodě Google Play. Stačí jen, když si zájemci stáhnou aplikaci a poté
zadají číslo karty. Obě aplikace

vyšly na 310 tisíc korun. V letošním roce pokračovala realizace Rodinného pasu a Senior
Pasu opět náborem dalších
uživatelů, k tomu se uskutečnila propagační kampaň a administrativní zajištění projektu
v následujících věcech: provoz
a aktualizace www stránek projektů, provoz a údržba databáze
rodin a poskytovatelů, provoz
kontaktní linky, vydání a obnova karet včetně distribuce. Projekt probíhá v Ústeckém kraji
již od roku 2010.

Lednové farmářské trhy

K

onec roku 2018 se nezadržitelně blíží. I v tom roce nadcházejícím budou pro obyvatele
regionu připraveny farmářské
trhy, na kterých se farmáři
ukáží se svými
regionálními
výrobky. 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 hejt-

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2018, si vás dovolujeme požádat o příspěvek na zdánlivě jednoduché téma: Co byste
chtěli popřát občanům Ústeckého kraje do roku 2019?
naplní alespoň ve druhém poločase vládnutí. Občanům kraje
přeji příjemné, klidné, pohodové svátky, pevné zdraví a něco
milého pod stromečkem, co Vás
zahřeje u srdíčka.

volební období stanovil. Hovořilo se o plánované rekonstrukci mostu přes Labe, po kterém
jezdí veškerá nákladní doprava
přes centrum města. Dále pozval
starosta Oldřicha Bubeníčka na
tradiční leteckou akci Memorial
Air Show, která se uskuteční ve
dnech 22. a 23. června 2019.

František Padělek, starosta Roudnice nad Labem

D

prosinec 2018

mana. V naší pozvánce na leden
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 16., 23.
a 30. ledna od
8 do 15 hodin.
Most: 1. náměstí, sobota
26. ledna od 8
do 12 hodin –
Zabijačkové hody. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 15.,
22. a 29. ledna od 9 do 16 hodin,
čtvrtky 17., 24. a 31. ledna od 9
do 16 hodin.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
S blížícím se koncem roku
2018 se nám kromě jiného
zkrátil i čas působení krajského zastupitelstva na polovinu.
A protože jsme dostali řadu slibů v podobě Programového prohlášení koaličních stran Ústeckého kraje, tak bych chtěl popřát
Ústeckému kraji, aby došlo k jejich naplnění. Pro připomenutí
jsou to například tyto priority:
podporovat kvalitu poskytování
zdravotnických služeb s důrazem na praktické a zubní lékaře,
získávat nové lékaře do méně
dostupných oblastí, rozšiřovat
krajskou zdravotní síť v odlehlých oblastech, kde chybí a nebo
je špatně dostupná, rozvíjet
a finančně podporovat hospicovou péči, rozvíjet dostupnou
a bezpečnou veřejnou dopravu,
navyšovat finanční podporu pro
malé sportovní kluby a sportování dětí a mládeže, dobudovat základní síť cyklostezek,
navyšovat finanční prostředky
na záchranu historických památek, zapojovat občany kraje
do rozhodování o důležitých
strategických otázkách formou
veřejné ankety, informovat občany otevřeně o problémech
kraje, zpracovat bezpečnostní
strategii kraje, jednat o zřízení
lékařské fakulty v našem kraji,
integrovat více území Šluknovského výběžku, redukovat
sociálně vyloučené lokality, zamezit obchodování s chudobou
a práci na černo, atd. atd. Hezky
se to čte, tak tedy doufejme, že
se sliby krajské vládní koalice

Tereza
Hyťhová
(SPD
a SPO), krajská zastupitelka
Na začátek musím říct, že
si při psaní tohoto komentáře
uvědomuji, jak čas neuvěřitelně
letí. Připadá mi to jako nedávno,
kdy jsem slavila Vánoce a vstup
do Nového roku se svojí rodinou
a mými nejbližšími. Opravdu od
srdce, bych všem chtěla popřát
vstup tou „správnou“ nohou
do nového roku 2019. Dnešní
velmi uspěchaná doba je opravdu náročná pro zdraví (fyzické
i psychické) nás všech, proto
všem přeji hodně zdraví, klidu,
štěstí, lásky, rodinné pohody,
úspěchů – ať už pracovních,
nebo osobních a co nejvíce chvil
s lidmi, na kterých Vám nejvíce
záleží. Nenechte se unést dobou.
Někdy se stává, že zapomínáme
na to nejdůležitější, na šťastné
chvíle s rodinou a přáteli. Jsme
doslova „ponořeni“ do svojí
práce a každodenního spěchu
a všech povinností, které na nás
čekají. Já pevně věřím, že nastávající rok přinese další pozitivní
změny pro život našich občanů,
za které denně bojuji. V Ústeckém kraji se snažíme zajistit
lepší a transparentní dopravu
pro naše občany, snažíme se pomoct tam, kde je to opravdu potřeba. Lidem, kteří to opravdu
potřebují. Budeme opět podporovat naše děti, budoucnost nás

všech, dále pracovat na posílení našeho zdravotnictví, péče
o naše občany aj. Přeji všem,
aby žili šťastný a poklidný život,
aby se jim splnila všechna tajná
přání, která mají. Těším se, že
se opět v dalším roce sejdeme,
ať už při řešení nějakého problému, nebo v příjemné atmosféře
na akci Ústeckého kraje.

Václav Beneš (KSČM), krajský zastupitel
Čas předvánoční je pro někoho zvýšená nervozita z nákupů
dárků a přípravy na Štědrý večer. Čas vánoční snáším dobře
a vždy se těším na pohádky.
Nyní k redakční otázce. Když
si vezmeme před sebe mapu
Ústeckého kraje a kamkoliv
ukážeme prstem, zjistíme, že
najdeme (pokud chceme) něco
zajímavého z přírodních úkazů,
udržované historické památky,
hezky upravenou obec, město
s bohatým společenským životem, lidi, kteří se starají o své
domovy. Ústecký kraj prochází velkou proměnou v oblasti
zemědělství, průmyslu a těžby
surovin. Jen malý příklad proměny krajiny po těžbě uhlí na
vodní plochy, vinice a rekreační
využití. Dotační programy Ústeckého kraje využívají zemědělci, průmysl, školství, obce,
města, sociální zařízení. Zde je
veliká odpovědnost volených
orgánů samospráv obcí, měst
a Ústeckého kraje za kvalitu
života občanů. A to je vklad do
příštího roku 2019. Velké poděkování si zaslouží policisté na
obvodních odděleních, hasiči

profesionální a dobrovolní, posádky záchranné zdravotnické
služby, kteří v případě ohrožení
pomohou. Občané Ústeckého
kraje, užijme si vánoce v dobré
náladě a s ní vykročme do roku
2019. Buďme hrdi na svůj domov v Ústeckém kraji.

Martin Klika (ČSSD), krajský zastupitel
Dovolte mi popřát vám do závěrů roku 2018 i do toho nového
s devítkou na konci jen to nejlepší. A to nejen pro vás osobně, ale také pro vaše blízké. Za
vedení Ústeckého kraje mohu
slíbit, že se pokusíme i v dalším
roce opět být o krok blíž rozvoji
našeho regionu a to napříč všemi odvětvími. Já osobně se chci
zasadit stejně jako každý rok
o dostatek financí od státu pro
včasné a bezproblémové zabezpečení chodu sociálních služeb
v našem kraji. Právě zde jsou
finance nejvíce potřeba. Snažíme se zlepšovat podmínky nejen
pro klienty, ale hlavně pro zaměstnance, jejichž práce si velmi vážíme. Jsme stále bohužel
regionem, kde je podpora všech
těchto služeb ještě více potřeba
než v jiných částech republiky a právě proto by sem měly
státní finance proudit nejvíce.
Budeme se snažit, aby se tak doopravdy stalo. Také se chceme
zasadit o systémové motivování
a oceňování složek IZS, aby dál
zůstávali v našem kraji a neodcházeli do centra naší země.
Přejme si všichni společně, ať se
nám podaří splnit si malé i velké
cíle, malá i velká přání.

Ceny Spokojený zákazník už jsou u svých majitelů

G

alanterie, netradiční pekárna, cestovní kancelář,
zámečnictví, dárkové předměty či prodej klavírů a pian. Jen
malý výčet podnikatelů, kteří si
převzali ocenění Spokojený zákazník Ústeckého kraje 2018.
V letošním roce jich bylo hned
dvanáct. Ocenění firmy převzaly z rukou krajského radního
pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeňka Matouše. Cena se
uděluje pouze v pěti krajích, na
Ústecku má dlouholetou tradici
a je pro živnostníky prestižním
oceněním.

Toto ocenění se uděluje na dva
roky a jeho cílem je ukázat v různých oborech pozitivní přístup
podnikatelů na místní úrovni
k otázkám spojeným s kultivací
trhu a prosadit i vnímání ochrany
spotřebitele jako nedílné součásti
regionální politiky a aktivit spadajících do působnosti regionální
a místní samosprávy, neboť důvěra a spokojenost spotřebitelů na
místní úrovni by měla být vnímána v mnohem větší míře i jako jeden z nástrojů ke zvýšení úrovně
hospodářské a sociální soudržnosti v daném regionu a kraji.

Jeden z oceněných převzal cenu z rukou Zdeňka Matouše (vlevo),
krajského radního pro regionální rozvoj a cestovní ruch.

Muzeum města Ústí nad Labem zve na výstavu o cestě k velkému vítězství

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček zahájil
v Muzeu města Ústí nad Labem
výstavu nazvanou Od Stalingradu do Prahy – cesta k velkému
vítězství. Výstava putovala po
celé Evropě od loňského jara
a její derniérou je zastávka právě
v krajském městě.
Výstava připomíná oběti za
mír a svobodu během těžké cesty k vítězství. „Jsem přesvědčen
o potřebě takových akcí, jako je
tato expozice. Je to náš dík všem,
kteří položili svoje životy za naši
šanci žít dnes,“ řekl poslanec Evropského parlamentu Jiří Maštál-

ka, kterého na vernisáži doplnil
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček: „Jsou události,
které se musí připomínat, a tato
výstava nám ukazuje, na co by
se nikdy nemělo zapomenout. Ať
už má na toto období každý svůj
názor, jedno by mělo být vždy zachováno, a to je úcta k dějinám.“
Na vernisáži byl také generální konzul Ruské Federace
v Karlových Varech Mikhail
Nikolaevich Ledenev, primátor
města Ústí nad Labem Petr Nedvědický či další představitelé
krajského úřadu. Výstava potrvá
v muzeu do 3. února 2019.

Výstava potrvá od 5. prosince 2018 do 3. února 2019.
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Do oprav silnic v kraji jde více než miliarda korun ročně, zaznělo na tiskové konferenci

N

a společné tiskové konferenci
Ústeckého kraje a Ředitelství
silnic a dálnic, Správy Chomutov
zazněly informace o uplynulé stavební sezoně na krajských silnicích
a plánech do následujícího roku. Jen
samotný kraj vložil do oprav silnic ve
svém majetku více než miliardu korun. „Za posledních šest let se daří

každoročně dávat do silnic poměrně
velké objemy peněz. Jedná se o krajské peníze a také o 300 milionů od
státu prostřednictvím SFDI. Díky
tomu došlo i na opravu silnic III. třídy,
které byly dříve tak trochu na okraji.
Také se dlouhodobě a systematicky
věnujeme diagnostice mostů a řešíme
havarijní stavy,“ řekl v úvodu náměs-

tek hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Ředitel krajské Správy a údržby
silnic Libor Tačner zmínil, že realizovali svislé plošné opravy v hodnotě 620 milionů korun, za 95 milionů
byly opraveny menší mosty a další
stavební úpravy, jako jsou sanace
svahů, úpravy propustků ad., stá-

ly 140 milionů korun. ŘSD informovalo o přípravě úseků výstavby
dálnice D7, z nichž dva, obchvat
Panenského Týnce a Loun, by měly
začít v příštím roce. Hovořilo se také
o zvýšení rychlosti na I/13 z 90 na
110 km/h.
Za Ústecký kraj se tiskové konference zúčastnil hejtman Oldřich Bu-

beníček, náměstek Komínek, ředitel
Tačner a vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk. ŘSD zastupovali Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov, ředitel úseku výstavby ŘSD ČR
Radek Mátl, vedoucí úseku výstavby
Marek Sotona, vedoucí provozního
úseku Vít Plechatý a koordinátor D7
Václav Marvan.

V synagoze se předávala
prestižní ocenění

V

židovské synagoze v Žatci
se uskutečnila Vzpomínka
na Křišťálovou noc. Letos uplynulo 80 let od nacistického útoku proti židovským obyvatelům
německých měst. Události se nevyhnuly ani Žatci. Při této příležitosti byli oceněni in memoriam
prestižním oceněním Spravedlivý mezi národy sourozenci Václav Širc a Marie Kelnerová. Ka-

ždoročně se jeho majiteli stávají
ti, kdo pronásledovaným Židům
za války neváhali podat pomocnou ruku – a právě to oba sourozenci za druhé světové války
udělali. Význam této akce podpořila i přítomnost zahraničních
účastníků v synagoze (mimo jiné
velvyslanec státu Izrael Daniel
Meron a velvyslanec Argentiny
Roberto Salafia).

Doprava Ústeckého kraje se rozšiřuje - od nového
roku je roudnická MHD plně integrovaná

O

d 1. ledna 2019 dojde k
integraci linky městské
hromadné dopravy v Roudnici
nad Labem do integrovaného
dopravního systému Doprava
Ústeckého kraje (DÚK). Linka
MHD tak získá novou přehlednější trasu, více spojů, nové číslo
368 a možnost vydávání jednotlivých i časových jízdenek DÚK.
Jízdní doklady DÚK budou platné ve všech integrovaných autobusech v zóně 661 Roudnice nad
Labem.
V MHD bude stejně jako v linkách DÚK navíc možné i využití
papírových jízdních dokladů
Pražské integrované dopravy

(PID), které jsou vhodné pro
cestování do Prahy, Mělníku či
jiných míst ve Středočeském
kraji. Nový jízdní řád a trasa linky MHD 368 zohledňují rozložení osídlení města.
Rozšířena je tak obsluha zejména nemocnice a sídliště, kde
vzniknou nové zastávky, a to na
úkor Podlusk, Čihadel či lokality
u hřbitova, které dlouhodobě vykazují nižší využití cestujícími.
I jim se ale spojení díky integraci
s linkami DÚK a prodloužení
trasy linky PID 467 z Mělníku
zlepší. Jízdní řád MHD byl sestaven s ohledem na návaznosti
mezi autobusy a vlaky v želez-

niční stanici Roudnice n. L. (zejména na rychlíky ve směru na
Prahu), přičemž případné chybějící návaznosti v časech, kdy
linka MHD nemůže jet, doplní
přidané spoje linky 672, které
díky tarifní integraci mohou cestující bez obav využít k cestám
po území města stejně jako již
zmíněnou linku PID 467 a dále
linky DÚK 635, 636, 646, 680,
681, 683, 684, 685 a 687.
„Roudnice se od nového roku
stává již desátým městem kraje
s integrovanou městskou hromadnou dopravou. Integrace
linky MHD přinese občanům
kromě zlepšení spojení i další

výhody – možnost využití slev
pro důchodce, žáky a studenty
a zavedení časových předplatných jízdenek s týdenní a měsíční platností. Není pak nutné
kupovat si jízdenky při každém
nástupu do autobusu, což cestujícím přinese značné úspory
v cestování,“ uvedl náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.
Další informace naleznete na
stránkách www.mhdroudnice.
cz, www.dopravauk.cz a www.
roudnicenl.cz nebo se můžete
obrátit na Informační a dopravní centrum Podřipska (Arnoštova 88, tel. 412 871 501).

Chomutovská hala hostila Policejní UNITOP mistrovství v ledním hokeji

C

homutovská Rocknet Aréna hostila
šestnácté Policejní mistrovství UNITOP v ledním hokeji 2018. Turnaj, který
se konal za finanční podpory Ústeckého
kraje a pod záštitou hejtmana Oldřicha
Bubeníčka, nakonec vyhrál společný výběr
Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Mužstvo Ústeckého kraje skončilo na pátém místě.
Ocenění těm nejlepším celkům předával
ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže a zároveň
poděkoval všem zúčastněným výběrům za
skvělé sportovní výkony. „Jako realizační
tým jsme se snažili vytvořit takové podmínky, abyste byli všichni spojeni,“ těmito slovy ukončil coby ředitel mistrovství oficiálně
celý turnaj.

Shromáždění se konalo v druhé největší synagoze v ČR. Na snímku
také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Nebývalému zájmu veřejnosti se přes chladné počasí těšilo
slavnostní znovuzahájení provozu vlaků na Moldavské dráze v neděli
18. listopadu. Z české i německé strany na Moldavu přijelo na jeden
a půl tisíce návštěvníků. Vydat se tam můžete i vy, a to o víkendech
a svátcích s turistickou železniční linkou T8 Dopravy Ústeckého kraje
z Mostu nebo Ústí nad Labem.

V lednu vyjdou knižní jízdní řády a mapy
Dopravy Ústeckého kraje pro rok 2019

J

Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Jaromír Kníže předal kapitánovi vítězného celku trofej.

ízdní řády DÚK na rok 2019
obsahují kromě přehledu železničních a autobusových linek
poprvé také jízdní řády pravidelných lodních linek. Jejich náklad
činí 3000 kusů a pro veřejnost
budou až do vyčerpání zásob
k dispozici zdarma. V průběhu
první poloviny ledna se objeví
celkem ve 28 informačních kancelářích autobusových a železničních dopravců DÚK ve všech

větších městech Ústeckého kraje.
V menším množství se dostanou
i do turistických informačních
kanceláří. Přílohu knižního jízdního řádu tvoří přehledná mapa
veřejné dopravy Ústeckého kraje
se zakreslením linek meziměstských autobusů, vlaků a lodí, ale
také linek městských hromadných doprav v kraji. Tato mapa
bude v informačních kancelářích
k dispozici i samostatně.

Smlouvy byly podepsány, rekonstrukce mostu ve Štětí začne příští rok
N
a radnici ve Štětí byly
slavnostně
podepsány
smlouvy o dílo mezi Ústeckým
krajem, Městem Štětí, papírnou Mondi Štětí a.s. a zhotovitelem akce „Most Štětí na silnici
III/26119 ev. č. 26119-1“, společností Strabag a.s. Dlouho
očekávaná rekonstrukce mostu přes Labe, který je důležitý
nejen pro běžnou dopravu, ale
také pro zásobování papírny po
železniční vlečce, začne na jaře
příštího roku.
„Investiční akce jsou tou
nejlepší vizitkou každého hospodáře a obzvláště stavby dopravní jsou pro náš kraj velmi
důležité. Na rekonstrukci tohoto významného mostu čekali občané Štětí několik let a já

jsem rád, že jsme dnes společně
podepsali smlouvu o dílo a v jarních měsících se bude moct
začít. Tato rekonstrukce v hodnotě téměř 200 milionů korun
zvýší nosnost mostu a zlepší
bezpečnostní podmínky i pro
pěší a cyklisty,“ řekl při podpisu
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Spolu s ním podepisovali starosta Štětí Tomáš
Ryšánek, předseda představenstva Mondi Štětí a.s. Roman
Senecký a předseda dozorčí
rady Mikuláš Maník a za zhotovitelskou společnost Strabag
a.s. prokuristé Renata Hamrská
a Tomáš Hajič.
Strabag a.s. vyhrála ve výběrovém řízení na stavební práce
s nabídkovou cenou 197 104

Smlouvy podepisují zleva: starosta Štětí Tomáš Ryšánek, hejtman
Oldřich Bubeníček a prokuristé společnosti Strabag Renata Hamrská
a Tomáš Hajič.

088 Kč, z toho podíl Ústeckého kraje činí 181 571 944 Kč,
město Štětí uhradí 9 048 067 Kč
a Mondi Štětí a.s. 6 484 077 Kč.
Účelem rekonstrukce mostu
je zlepšení stavebně-technického stavu mostu, prodloužení
jeho životnosti, zesílení nosné
konstrukce tak, aby umožňovala přejezd těžkých vozidel společně s vlakovými soupravami
na vlečce, a zlepšení podmínek
pro převedení pěších a cyklistů
po mostě.
Stavba zahrnuje rekonstrukci
stávajícího mostu, rekonstrukci severního a jižního komunikačního napojení v předpolí
Hněvice, rekonstrukci severního komunikačního napojení
v předpolí Štětí, včetně doplně-

ní chodníku a novostavbu jižního komunikačního napojení
v předpolí Štětí (rampu a okružní křižovatku). Ty poslouží k odvedení automobilové dopravy
jednoho jízdního pruhu stávající silnice III/26119 mimo obytnou zástavbu.
Stavba v celém rozsahu bude
realizována do 64 týdnů od předání staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Ústecký
kraj zhotovitele nejpozději šest
měsíců od podpisu smlouvy. Do
dvou týdnů od výzvy musí dojít
k samotnému zahájení prací.
Nejzazší termín pro zahájení
prací je tedy polovina června
2019 a ukončení v srpnu 2020.
Výluka vlečky by měla trvat 7
měsíců.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak
regionální výrobci produkují výrobky nejvyšší kvality. Důkazem
toho je i další kvarteto firem z regionu, jejichž výrobky jsou proslavené po celé republice. Proto
si je nyní v článku podrobněji
představíme.

Sýry, máslo a tvaroh
z varnsdorfské mlékárny mlékárna a sýrárna na rozhraní Lužických hor a Českého
Švýcarska byla ve Varnsdorfu
založena již v roce 1943. Od té
doby je významným dodavatelem mléčných výrobků v regionu. Mlékárna odebírá mléko

vého cukru, mletého hřebíčku
a cejlonské skořice. Výsledkem
tohoto dlouhého vaření je hustá, hnědá pomazánka výrazné
a plné chuti. S výrobky se můžete potkat třeba na farmářském
trhu v Chomutově.

od místních chovatelů. Čerstvé
výrobky z mlékárny a sýrárny
zakoupíte v MILKO Mléčném
baru, což je koncept oživující
historii mléčných barů v České
republice. Česká varnsdorfská
mlékárna s obchodní značkou
MILKO patří společnosti POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
Výrobní závod a sídlo je v Poděbradech, mlékárna a sýrárna je
ve Varnsdorfu.

H

ejtman Oldřich Bubeníček se v Ústí
nad Labem sešel se zástupci akademické sféry, s profesorem Michaelem
Beckmannem z Technické univerzity
Drážďany, proděkanem Fakulty strojního
inženýrství UJEP profesorem Liborem Benešem a profesorkou
Dagmar Juchelkovou z Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava. Tématem jejich setkání bylo nastavení a rozvoj spolupráce mezi univerzitami a Ústeckým krajem v oblasti strojírenského a energetického vzdělávání.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zahájil prvním tahem Mistrovství Čech do 10 let v šachu, kterého se
zúčastnilo 55 chlapců a 8 dívek. Pořadatelem šampionátu byl Šachový klub Most
a záštitu nad tímto turnajem převzal Ústecký kraj.

O

ldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, přivítal na úřadě nového generálního ředitele Lesů ČR Josefa
Vojáčka. Předmětem jednání bylo řešení
praktického vyučování Střední lesnické
školy a Střední odborné sociální ve Šluknově.

D

ům regionů v ukrajinském Užhorodu
se stává stabilní základnou Ústeckého kraje na Zakarpatí. Předseda spolku
UZa Pavel Musil představil z pověření
hejtmana Oldřicha Bubeníčka velvyslancům Lotyšska, Litvy, Estonska a Švédska činnost spolku, který na
Ukrajině zastupuje zájmy Ústeckého kraje.

P

rvní náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika přivítal ve své pracovně ředitele festivalu Architecture Week
Petra Ivanova. Ten mu donesl jako poděkování za spolupráci při přípravě na předávání cen za celoživotní přínos architektuře a stavitelství model Mariánského mostu ze dřeva a papíru.

V

pracovně hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka se uskutečnilo
setkání s novým primátorem města Děčín
Jaroslavem Hroudou a jeho náměstkem Jiřím Andělem, který je také krajským zastupitelem. Při této příležitosti projednali aktuální témata a možnou
spolupráci mezi krajem a městem.

H

ejtman Oldřich Bubeníček se na Magistrátu města Ústí nad Labem sešel
s nově zvoleným primátorem města Petrem Nedvědickým. Ten je také krajským
zastupitelem. Společně probrali mimo
jiné možnost rozvoje Ústí nad Labem ve spolupráci kraje, města
a univerzity.

O

d 1. 1. 2019 budou nově přijímány žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého
kraje pouze prostřednictvím elektronického formuláře. Jedná se pouze o individuální žádosti, které administruje odbor
strategie, přípravy a realizace projektů.
Podoba a náležitosti žádosti zůstávají stále stejné. Podání žádosti
prostřednictvím on-line formuláře bude pro žadatele snazší. Odkaz na formulář a manuál k vyplnění bude po novém roce vyvěšen
na webu Ústeckého kraje.

O

s portským vínem, pikantní kečup s česnekem a vlajkovou lodí
je jablečná pomazánka. Jablka
z Klášterce jsou vařena na nízkou teplotu po dobu 24 hodin
spolu s jablečným octem, směsí
klasického a tmavého třtinoČeské pivo Milláček a Drsňák z pivovaru Millénium v roce 2016 byla uvařena první
várka piva v ústeckém pivovaru
Millénium. Regionální značku
získala nefiltrovaná a nepasterovaná piva Milláček a Drsňák,
vařená dvourmutovým způsobem z nejkvalitnějších hanáckých sladů a chmelená Žateckým poloraným červeňákem

Lahůdkářství Perfectly Delicious - malé staromódní lahůdkářství Davida Netolického Perfectly Delicious z Jirkova uvedlo
na trh cibulovou marmeládu

krátce

cenění kategorie A - nejvyšší úrovně
hodnocení místní Agendy 21 v Praze
z rukou náměstka ministra životního prostředí převzali zástupci Litoměřic. Město
tak obhájilo svou pozici na špici Zdravých
měst. Z celé České republiky se nejvyšší
kategorií A pyšní kromě Litoměřic už jen Chrudim.

a Sládkem. Milláček je klasický
spodně kvašený dvanáctistupňový ležák plzeňského typu
s příjemnou hořkostí. Drsňák je
spodně kvašený dvanáctistupňový polotmavý ležák plzeňského typu s lehkou hořkostí.
Lenešické uzeniny od Vincíka - rodinná firma Václava Vincíka byla založena v roce 2008
a zabývá se výrobou a prodejem
masných výrobků podle vlastních receptur. Řeznictví nabízí
kvalitní maso a výhradně z českých chovů. Při výrobě uzenin
se nepoužívají žádné náhražky
a separáty, proto je téměř celý
sortiment vhodný pro lidi s bezlepkovou dietou. V sortimentu

najdete výrobky na přání, masové rolády, uzené kýty, selata
a sezónní výrobky (v zimě vinná
klobása, zabijačkové pochoutky, v létě potom grilovací klobásy, marinované steaky). Každý
den je v nabídce teplá domácí
sekaná. Vše najdete ve vlastních
prodejnách v Lenešicích u Loun
a Třebenicích u Lovosic.

Honosné prostory Císařského sálu zaplnili muzejníci

V

Muzeu města Ústí nad Labem se sešel nejvyšší orgán
Asociace muzeí a galerií České
republiky – Sněm AMG. Cílem
12. ročníku setkání byla příprava koncepcí a strategie činnosti
asociace na období let 2019 –
2021 nebo zhodnocení práce za
uplynulé období.
V zaplněném Císařském sále
byl přítomen hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, pod jehož záštitou akce proběhla. „Těší
mě, že tak významná instituce,
jako je ta vaše, má jednání právě
v Ústeckém kraji. Při nedávných
oslavách sta let od vzniku samostatného Československa byla
právě muzea a galerie v našem
regionu místem, kde se mohli

návštěvníci podívat na různé tematické výstavy k roku 1918,“
uvedl hejtman v úvodu sněmu.
Ředitel ústeckého muzea Václav Houfek zase nastínil, že tyto
instituce nejsou ještě odepsané.
„Práci v muzeu jsem zasvětil
velkou část svého života. Celou
dobu se utvrzuji o tom, že muzejní práce má smysl a byl bych
rád, ale jste zde na dnešním sněmu našli společnou řeč,“ obrátil
se Houfek na všechny přítomné
ředitele muzeí a galerií.
Asociace muzeí a galerií
České republiky je organizací,
sdružující muzea, galerie a další
instituce a jednotlivce působící
v oboru muzejnictví. V současné
době má AMG 308 členů (muzeí

Sněm se konal na půdě ústeckého muzea, jejímž ředitelem je Václav
Houfek (vpravo).

a galerií), 204 individuálních
a 16 čestných členů. Mezi její
aktivity patří Festival muzejních

nocí, kampaň Muzea a 20. století a Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis.

Podzimní fam tripy a presstripy v Ústeckém kraji
J
ednou z forem efektivní propagace nabídky cestovního
ruchu jsou fam tripy a presstripy, které jsou v Ústeckém kraji
pořádány s podporou Czechtourismu. Na podzim jich proběhlo hned několik. „Jde nám
o představení Ústeckého kraje
jako destinace se zajímavými
turistickými cíli, které mohou
cestovní kanceláře nabídnout
svým klientům. Doposud se
totiž zahraniční a především
čínští turisté v České republice
soustředili na tradiční destinace
typu Praha nebo Český Krumlov
a naším cílem je to změnit,“ uvedl radní pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Zdeněk Matouš.

Na téma Lázeňství se na podzim konal v Teplicích fam trip
zástupců čínských cestovních
kanceláří, kterého se zúčastnilo pět zástupců z Pekingu a pět
zástupců ze Šanghaje. Dále
navštívila Ústecký kraj v rámci presstripu skupina ruských
novinářů. Jednalo se o zástupce
cestovatelských časopisů, portálů, ale také třeba moskevského
rádia ECHO. Vyjeli lanovkou na
Komáří Vížku a prohlédli si Hornickou kulturní krajinu Krupka,
která je nominována na zápis
do seznamu Světového dědictví
UNESCO.
Zpracovala: Ing. Ellen Herzogová, odbor regionálního rozvoje

Číňané zavítali též do krajského města.

Zakladatelka lázní v Teplicích královna Judita se dočkala sochy

P

o více než 800 letech od smrti královny Judity, manželky
druhého českého krále Vladislava II. a matky Přemysla Otakara
I., bude moci veřejnost spatřit její
tvář. U Císařských lázní v Teplicích byla odhalena její socha.
Slavnostního odhalení se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje
a řada významných hostů.
Česká královna Judita, jedna
z nejvýznamnějších žen 12. století, založila klášter u teplých vod,
zasloužila se o vznik lázeňství
v Čechách a ve střední Evropě.
Poznala sílu pramenů a jako první se zasloužila o cílené využití
jejich účinků. Právě v Teplicích
měla Judita strávit poslední roky
života. Královniny pozůstatky
byly objeveny v 50. letech 20.
století při archeologickém výzku-

mu teplické románské baziliky
a kláštera. Podle nálezu odborníci soudí, že měřila kolem 160
centimetrů a zemřela v poměrně
vysokém věku. Dožila se prý na
tu dobu neuvěřitelných 80 let.
„Nedávno jsme si připomínali
sto let od vzniku republiky a teď
si připomeneme úplné zárodky
české státnosti, protože česká
královna Judita Durynská byla
jednou z prvních královen, kterou jsme měli. Je hezké, že na
to vzpomínáme ve významném
městě Teplice, kde jsou nejstarší
funkční lázně ve střední Evropě.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na této významné akci podíleli,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Autorem busty královny
Judity je akademický sochař Libor Pisklák z Litoměřicka.

Slavnostní odhalení busty Judity, zakladatelky lázní.

Ústecký kraj
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Děčínská škola má druhé místo v soutěži Svačina roku s Rio Mare Den stavitelství a architektury

D

ruhé místo v 6. ročníku
celostátní
gastronomické soutěže Svačina roku s Rio
Mare získal František Horáček
ze Střední školy řemesel a služeb Děčín. Kulinářské umění
předvedlo ve finále 15 nejlepších
kuchařů z celé České republiky
a jejich úkolem bylo připravit
zdravou a originální svačinu

s využitím tuňákových produktů
Rio Mare.
František Horáček z Děčína,
který skončil na druhém místě,
připravil recept Špenátová roláda s tuňákem Rio Mare. První
místo získala Aneta Vyhnánková ze Slavkova u Brna. Do
letošního ročníku se přihlásilo
rekordních 141 studentů ze 43
středních škol zaměřených na
gastronomii.
Živé finále soutěže, které
moderovala herečka Markéta
Hrubešová, se konalo v gastronomickém studiu Chefparade+
v pražských Holešovicích.

na kadaňské stavebce

N

Františka Horáčka zpovídala na vyhlášení Markéta Hrubešová. Na
druhém snímku je oceněná pochoutka.

Chlapci ze základní školy si na ústecké průmyslovce vyzkoušeli řemeslo

V

návaznosti na loňskou
spolupráci se i v letošním
školním roce uskutečnila další etapa vzájemných kontaktů
mezi Střední průmyslovou školou stavební a Střední odbornou
školou stavební a technickou
v Ústí nad Labem a ústeckými
základními školami, v tomto případě konkrétně s žáky Základní
školy Ústí nad Labem v ulici
Stříbrnická.
Ta do školy vyslala 14 chlapců,
kteří projevili zájem vyzkoušet
si svoje manuální schopnosti.
V průběhu celého dopoledne si
tak mohli v odborných dílnách
sami vyrobit jednoduchý výrobek

ze dřeva. Vše probíhalo za odborného dozoru učitele Jana Tománka, který patří mezi zkušené pedagogy v oblasti výuky učebního
oboru truhlář. Velkou zásluhu na
této podařené akci má paní učitelka ze základní školy Věra Procházková, která využila nabídky
školy a dala dohromady chlapce,
kteří projevili zájem o řemeslo.
„Navazujeme tímto nejen na náš
vlastní projekt Dobrá volba©, ale
propojujeme tyto aktivity i s dalšími programy, na jejichž zrodu
jsme se aktivně podíleli,“ prohlásil ředitel SPŠ stavební a SOŠ
stavební a technické v Ústí nad
Labem Vítězslav Štefl.

ybrat si správně budoucí
povolání je jistě důležitý
moment v životě mladého člověka. Ve snaze poradit a ulehčit žákům končícím základní
vzdělávání řešení této otázky,
nabídla Střední škola technická,
gastronomická a automobilní
Chomutov, středisko Kadaň žákům základních škol v regionu
vyzkoušet si jeden den na odborném výcviku.
Tuto možnost doposud využilo pět základních škol z Kadaně, Klášterce nad Ohří a Vejprt.
Celkem se s praktickým vyučováním oborů vzdělání kadeřník, prodavač, kuchař-číšník,
strojní mechanik, obráběč kovů,
zahradnické a zednické práce
seznámilo více než 120 žáků osmých a devátých tříd.
Žáci základních škol v doprovodu svých učitelů pozorovali práci žáků chomutovské

školy a také si sami vyzkoušeli
některé činnosti, např. výrobu
kovového knoflíku, výrobu vánoční ozdoby nebo balení dárku.
Žáci Střední školy technické,
gastronomické a automobilní
Chomutov – budoucí kadeřnice
a kadeřníci potom zájemcům
obarvili vlasy a vytvářeli účesy.
Na pracovišti oboru vzdělání
kuchař-číšník mohli návštěvníci ochutnat výrobky místních
žáků, prohlédnout si slavnostně
prostřené stoly či pokusit se ozdobně poskládat ubrousek.
V závěru každého projektového dne se konala krátká beseda
o možnostech studia na škole
s vedoucím střediska. Návštěvníkům – žákům základních
škol – se tato akce líbila a podle
názoru jejich učitelů jim tento
den pomůže při volbě vhodného oboru vzdělávání na střední
škole.

Žáci z posledních ročníků základních škol na Chomutovsku si na
jeden den vyzkoušeli, jaké to je na škole střední.

Ředitel školy Zdeněk Hrdina
dostal pamětní medaili k 310. výročí založení ČVUT.

technické památky a památky
královské Kadaně. Návštěvníci
školy měli možnost prohlédnout si výstavu fotografií žáka
školy Martina Motlíka. Letošní
Den stavitelství byl obohacen
také připomenutím 25. výročí
založení Obchodní akademie
v Kadani.

Lovosické gymnázium se těší
na středoškoláky z Evropy

Manuální práce v podání žáků ze ZŠ Stříbrnická.

Zdroj: Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola
stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Projektové dny pro žáky základních škol Hasiči na Střekově mají díky

V

a Střední průmyslové škole
stavební a Obchodní akademii v Kadani se uskutečnil za
účasti významných hostů tradiční Den stavitelství a architektury. K nejvýznamnějším hostům
patřili emeritní rektor ČVUT Petr
Konvalinka, místostarosta Kadaně Jan Losenický či starosta Klášterce nad Ohří Štefan Drozd.
Na úvod byly předány Ceny
absolventů vybraným žákům
stavebních oborů za reprezentaci školy v uplynulém školním
roce. Řediteli školy Zdeňku
Hrdinovi byla předána pamětní
medaile k 310. výročí založení
Českého vysokého učení technického v Praze. Tato medaile je
oceněním spolupráce kadaňské
školy s nejstarší českou technickou univerzitou.
Nedílnou součástí byly prezentace z oblasti stavebnictví
zaměřené na akce k 100. výročí vzniku Československa, na

Ústeckému kraji nový výjezdový člun

S

bor dobrovolných hasičů na
Střekově získal díky dotaci
od Ústeckého kraje výjezdový
člun. Pokřtít ho přijel osobně
hejtman Oldřich Bubeníček.
„Práce dobrovolných hasičů
je nesmírně náročná a důležitá.
Proto Ústecký kraj pravidelně
přispívá na nákup techniky. Díky
dobrému vybavení pak mohou
mnohem efektivněji zasahovat
při mimořádných příležitostech, jako jsou třeba povodně,
které tady na Střekově mají ještě
všichni v paměti. Proto přeji hasičům, aby tento člun využívali
především při cvičeních a pro

radost dětí,“ řekl při křtu člunu
hejtman Bubeníček.
Člun byl pokřtěn labskou vodou na jméno Marie. Za podporu dobrovolných hasičů potom
hejtman obdržel z rukou předsedy Antonína Bauera pamětní
plaketu. Při této slavnostní události nechyběl ani nový starosta
Střekova Petr Vinš a předseda
krajského zastupitelského výboru Pavel Vodseďálek. Na pořízení hliníkového člunu a vleku
obdržel SDH Střekov od Ústeckého kraje dotaci 100 tisíc korun, samotný člun stál 73 tisíc
korun.

Hejtman Oldřich Bubeníček křtí člun Marie labskou vodou.

L

ovosické gymnázium bude
figurovat v jednom z mezinárodních projektů (tentokrát
v rámci programu Erasmus+)
pod názvem „Nevyřčené evropské příběhy“. Na jeho realizaci
získala střední škola finanční
grant ve výši takřka 30.000 €.
Hlavním koordinátorem aktivity je Jämtlands Gymnasium
Wargentin v Östersundu ze
Švédska a mladí lovosičtí gymnazisté budou v průběhu dalších
dvou let spolupracovat s dalšími třemi evropskými školami.
Kromě portugalské konzervatoře z Porta (Conservatório de
Musica Porto) to dále budou
Všeobecné a technologické lyceum Jeana Rostanda v Caen ve
Francii a Istituto di Istruzione
Superiore Tulliano z italského
Arpina.

Hlavním cílem projektu je
popis zajímavého a nepříliš
známého příběhu osob z oblasti
vědy, umění, literatury, politiky
a podnikání. Finálním výstupem
projektu pak bude „virtuální
kniha“. V plánu jsou schůzky ve
všech zainteresovaných zemích
(v Lovosicích na podzim 2019),
závěrečné setkání se uskuteční
v listopadu 2020 ve Švédsku.
„Již v předešlém programu
Comenius bylo naše gymnázium
velmi aktivní. A toto je další významná příležitost pro všechny
naše stávající i budoucí studenty, jak se aktivně zapojit v rámci
mezinárodní spolupráce a komunikovat se svými evropskými
vrstevníky. Bude to úsilí a práce,
nicméně jsme za to skutečně
moc rádi,“ doplnil ředitel školy
Marek Bušek.

Teplická hotelovka lákala na Gastroden.
Ukázala trendy ve vaření

S

vůj kuchařský, cukrářský
um i dovednosti barmanů
či číšníků ukázala veřejnosti
Hotelová škola Teplice. Letošní
přehlídka gastronomie se konala po šestadvacáté a nesla se
v duchu oslav výročí 100 let československé republiky. Prohlédnout si nabídku gastrodne přijel
i letos hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, předseda
senátu a bývalý primátor Teplic
Jaroslav Kubera, současný primátor Teplic Hynek Hanza spolu
se svým náměstkem Jiřím Štáblem a předsedkyně Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová.
Své dovednosti předváděli
žáci školy po celý den. Po oficiální dopolední části se dveře
školy otevřely pro veřejnost, aby
se i ona mohla přijít pokochat
a případně ochutnat z nabízených specialit. V budově se moh-

li návštěvníci posadit v dobové
kavárně, prohlédnout si výstavu
stolování napříč generacemi či
si dát nealkoholický drink v baru
ve stylu dob T. G. Masaryka.

Žáci teplické školy při práci.

Projekt Budoucí policista: Studenti střední školy si vyzkoušeli testy fyzické zdatnosti

V

souvislosti s projektem Krajského ředitelství Policie ČR
Ústeckého kraje „Budoucí policista“ měli studenti třetích ročníků
mostecké střední technické školy
možnost absolvovat fyzické testy
za účasti instruktorů služební přípravy školního policejního střediska KŘP Ústeckého kraje. Projekt
se konal pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje. Smyslem projektu je posílit řady policistů v kraji
a získat mladé a schopné lidi.

Testy proběhly ve školní tělocvičně a na venkovním sportovišti školy. Během dopoledne
si studenti vyzkoušeli pod dohledem policejních instruktorů
kliky, člunkový běh, celomotorický test a běh na 1000 metrů.
Chlapci a dívky si vyzkoušeli
testy, které musí absolvovat každý uchazeč o službu u Policie
ČR. Policisté touto akcí chtěli
dát případným zájemcům o práci u policie příležitost, aby si

každý mohl své fyzické schopnosti zhodnotit a aby je mohl
dále rozvíjet, pokud například
v některém testu nezískal minimální počet bodů. A protože
každý uchazeč musí projít nejen
fyzickými testy, ale i psychologickými, umožní mostecká policie studentům v případě zájmu
i psychologické vyšetření zaměřené na zjišťování osobnostních
předpokladů potřebných pro výkon služby.

Studenti dělali pod dozorem fyzické testy.

Ústecký kraj
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Hejtman Bubeníček navštívil
Ceny hejtmana za rok 2017 předány
krušnohorské hasiče
významným osobnostem Ústeckého kraje H

S

ymfonickým pochodem Josefa Suka V nový život začal
slavnostní večer v teplickém
domě kultury, kde hejtman Ústeckého kraje spolu s jednatelem
společnosti Net4Gas Radkem
Benčíkem předali už posedmé
Ceny hejtmana pěti významným
osobnostem Ústeckého kraje.
„Sešli jsme se zde, abychom
oslavili nejen dvě významná osmičková výročí, ale také předali
ceny pěti osobnostem. Velmi
mě těší, že mohu na jednom
podiu stát s významnými osobami našeho kraje, které svoji
píli a schopnosti zúročují právě
v tomto regionu. Za to vám patří
obrovský dík a uznání,“ přivítal
zaplněné hlediště hejtman Oldřich Bubeníček.
Cenu hejtmana za rok 2017
v oblasti kultury získala Severočeská filharmonie Teplice, za vědu

a výzkum si cenu odnesla docentka Zdeňka Kolská, v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany
lidského života uspěla zakladatelka Nadace VK Veronika Kašáková, v kategorii regionální rozvoj
cenu získal zakladatel zubrnického skanzenu František Ledvinka
a za sport si cenu odnesl šéftrenér
karate Josef Rajchert.
Slavnostní večer byl nejen oslavou stého výročí vzniku samostatného Československa, které
si tento rok připomínáme, ale
také oslavou dalšího významného osmičkového výročí. Severočeská filharmonie Teplice slaví
úctyhodných 180 let od svého
vzniku. Generálním partnerem
akce byla společnost NET4GAS.

D

prostředí, posílení dobrých vztahů a zlepšení spolupráce. Věřím,
že pro místní hasiče byl projekt
velkým přínosem,“ shrnul hejtman Bubeníček.
Z projektu byla také zakoupena hasičská technika, díky
které se zlepšila akceschopnost
hasičských sborů, např. výsuvný
žebřík, hasičský vůz, zásahová
výstroj (požární obleky), požární automobil CAS, hasičský
technický vůz. Dále se konaly
soutěže mladých hasičů, jazykové kurzy či společné cvičení.
Projekt byl realizován díky podpoře Evropské unie - Fondu pro
regionální rozvoj.

Jedním z oceněných byl také Roman Dietz za Severočeskou filharmonii Teplice.

V domově důchodců v Libochovicích se slavilo
omov důchodců Libochovice, příspěvková organizace Ústeckého kraje, připravil oslavu 95. narozenin panu
Jaroslavu Černému. V domově
žije již šestým rokem a podle
jeho slov je zde spokojený a na
svůj věk se cítí dobře. Blahopřát

ejtman Oldřich Bubeníček
a starostové partnerských
měst Oseka, Nové Vsi v Horách,
Hory sv. Kateřiny, Deutschneudorfu a Olbernhau se sešli
v posledně jmenovaném městě
při příležitosti představení závěrečné části projektu spolupráce
hasičů v příhraničním regionu
Erzgebirge/Krušnohoří.
„V horských oblastech našeho
příhraničí je více než kde jinde
důležitá kvalitní, rychlá a účinná
součinnost všech složek integrovaného záchranného systému,
a to z obou stran hranice. Realizace podobných projektů významně přispívá k lepší znalosti

mu přišly: za Ústecký kraj Petra Lafková, Jindřich Vinkler za
CSP Litoměřice p. o. a vedoucí
domova Andrea Krčmářová.
Ke gratulacím se připojili také
zástupci z Obecního úřadu Přestavlky, kde klient žil, a také zaměstnanci domova.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje
zhodnotila práci složek IZS

N

a Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje ve Všebořicích
proběhlo poslední zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje
v tomto roce. Jednání řídil předseda BRÚK, hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Bezpečnostní rada na svém
jednání zhodnotila práci složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, připravenost kraje a složek IZS na krizové
situace a jejich řešení. Byl projednán plán cvičení složek IZS na
rok 2019. Plánováno je metodické školení složek IZS metodou

START, metodické cvičení Rallye
Ostrov a další. V srpnu 2019 se
v Ústí nad Labem uskuteční také
vysoce prestižní Mistrovství ČR
v požárním sportu.
„Chtěl bych upřímně poděkovat členům IZS za jejich aktivní
a kvalitní práci. I všem dalším,
kteří se podíleli na řešení mimořádných událostí. Jelikož se letos
scházíme takto naposledy, přeji
vám mnoho zdaru do nového
roku a budu se těšit na další zasedání Bezpečnostní rady, které
se uskuteční v únoru,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček závěrem jednání BRÚK.

Oslavenec Jaroslav, ředitel CSP Litoměřice Jindřich Vinkler, vedoucí
zařízení DD Libochovice Andrea Krčmářová vedoucí sociálních služeb DD
Libochovice Dagmar Brožíková.

Českoněmecká příhraniční spolupráce hasičů funguje.

Skupina ČEZ v roce 2018 opět
podpořila projekty Ústeckého kraje

I

v letošním roce pokračovala
úzká spolupráce Ústeckého kraje s několika významnými firmami
a podniky, s nimiž má Ústecký
kraj uzavřeny smlouvy o vzájemné
spolupráci. Finance, které podnikatelské subjekty věnují rozvoji
Ústeckého kraje, jsou určeny do
mnoha oblastí práce pro občany
našeho regionu. To je příklad součinnosti kraje se Skupinou ČEZ
- Nadací ČEZ a Severočeských
dolů. Celková částka v roce 2018
činila tak jako v letech minulých
50 milionů korun.
V rámci programu Nadace ČEZ
„Podpora regionů“ se v letošním
roce, za přispění nadace částkou 7,15 milionů korun, dočkala
Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, p.
o, dokončení centra výuky gastronomických oborů. Dalších 17,85
mil. Kč bylo poskytnuto přímo
společností ČEZ, a.s. formou věcných darů pro 14 příspěvkových
organizací Ústeckého kraje. Jednalo se o 19 elektromobilů včetně
20 dobíjecích stanic. Výsledkem
podpory je, že organizace Ústec-

kého kraje zajišťující sociální služby teď bude moci např. převážet
klienty zdravotnických zařízení do
lékařských zařízení, rozvážet stravu, zásobovat a zajišťovat další nezbytnou agendu s nízkými náklady
a šetrně k životnímu prostředí.
Dalších 25 milionů korun věnovaly v letošním roce Ústeckému
kraji také Severočeské doly, a.s.,
konkrétně na podporu těchto projektů v oblasti školství:
• Střední škola stavební a strojní,
Teplice, p. o. - výměna oken a dveří
(odloučené pracoviště Duchcov)
v částce 3 mil. Kč
• Střední lesnická škola a Střední
odborná škola, Šluknov, p. o. oprava střechy budovy (T. G. Masaryka v částce 3 mil. Kč
• Gymnázium a Střední odborná
škola, Podbořany, p. o. - rekonstrukce kuchyně a rekonstrukce
cvičné kuchyně odborné výuky
(Kpt. Jaroše 862) v částce 19 mil. Kč
Ústecký kraj je za tuto spolupráci vděčný a již nyní probíhá příprava projektů, které z přislíbených
darů budou realizovány v roce
2019.

Technický park v Chomutově.

Stavební firma dokáže realizovat projekty spolehlivě a za rozumnou cenu
Ú
stecký kraj v roce 2017 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
dalšího z úspěšných žadatelů.

Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Určitě začal. Dotaci jsem využil pro jednodušší začátek.

Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Neshody se zaměstnavatelem
a víra, že to dokážu lépe.

K čemu jste dotaci především
využil?
Nákup materiálu na formy,
vytvoření zázemí pro tvorbu forem.

Jméno a příjmení:

Tomáš Skřítek (CV – pískování, s. r. o.)

Věk:

30 let

Vzdělání:

středoškolské (SPŠ Duchcov, obor TZB)

Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Chtěl bych dostat do povědomí
lidí informace o našem produk-

Místo podnikání:

Česká republika

Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné?
Asi jednoznačně administrativa. Nejsem totiž ten typ, co má
rád papírování.

tu. Je důležité vědět, že jsou i jiné
možnosti než obecně známé fasádní systémy.

Co byste doporučili začínajícím podnikatelům?
Dobře si zmapovat prostředí,
ve kterém se budete pohybovat.
Nebát se ptát zkušenějších lidí.

Předmět podnikání: stavební činnost, imitace roubenek

Ústecký kraj
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Ústecký kraj slovem a obrazem,
– výběr z kalendária roku 2018
LEDEN
V kadaňské nemocnici se dvacet
pět sekund po půlnoci narodil
mamince Daniele Hrabalové syn
Jakub. Ještě do porodnice ji přišel poblahopřát hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
protože Jakub nebyl jen prvním
miminkem kraje, ale také celé
České republiky.
V pondělí 1. ledna 2018 se v Koncertním sále Domu kultury v Teplicích uskutečnil tradiční novoroční koncert Severočeské filharmonie.
Zúčastněné pozdravil na úvod hejtman Oldřich Bubeníček.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček předal v mosteckém divadle pět medailí osobnostem, které se významně aktivně podílejí na
kulturním životě v regionu. Po slavnostním předávání si diváci mohli
vychutnat melodie České mše vánoční J. J. Ryby.
Ti nejlepší hráči nejvyšší basketbalové ligy si dali dostaveníčko v Ústí
nad Labem, kde se uskutečnilo tradiční All-Star Game. Vyprodaná hala
na Slunetě sledovala kromě zápasu mezi Mladými puškami a Mazáky
také soutěž ve smečování, soutěž o nejlepšího trojkaře či atraktivní
zápasy jeden na jednoho.

DUBEN
Ve dnech 13. a 14. dubna se konal 16. ročník soutěžní přehlídky a výstavy vín pod názvem Vinařské Litoměřice. Prestižní vinařskou akci zahájil v litoměřickém domě kultury první náměstek hejtmana Martin Klika.
Do opravy silnic v Ústeckém kraji letos půjdou dvě miliardy korun.
Přesně takovou částku totiž tvoří všechny investice, které představili zástupci Ústeckého kraje. Kraj bude pokračovat v rekonstrukcích
mostků a propustí, se kterými po důkladné analýze začal již před dvěma lety.
V pátek 30. března vyjely na tratě turistické linky Dopravy Ústeckého
kraje. Asi největší zájem přilákala Švestková dráha z Mostu do Lovosic, která nese též označení Středohorský motoráček. Na trasu vedoucí
krajinou Českého středohoří se na výlet vydal i hejtman Oldřich Bubeníček s rodinou.
Posledních sedm let nepustila
nikoho jiného na pomyslný trůn
pro nejlepšího sportovce Ústeckého kraje Simona Baumrtová,
plavecká hvězda z Chomutova.
Tentokrát se však slavnostního
večera v ústeckém divadle nemohla z důvodu nabitého programu zúčastnit.

ČERVENEC
Šluknovský výběžek hostil Mezinárodní etapový cyklistický závod žen
Tour de Feminin, Memoriál Šárky Víchové - Peškové, který se letos konal po jednatřicáté. Čtyřdenní závod rozdělený do pěti etap nakonec
vyhrála Američanka Leah Thomas.

ÚNOR
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018 v Pardubickém kraji jsou
minulostí. Výprava Ústeckého kraje na východě Čech posbírala devět
medailí. Nejvíce zaváleli mladí sportovci v alpském lyžování.
Ústecký kraj pořídí 500 elektronických plašičů zvěře k silnicím. Naváže tak na první část projektu, kdy před dvěma lety nechal nainstalovat 70 plašičů na dvoukilometrovém úseku na Lounsku. Teď vytipují
myslivci ve spolupráci s dopravní policií další tři silnice, kam bude
umístěno hned 500 kusů těchto přístrojů.
Vládní program RE:START pro Ústecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravil výzvy na podporu
vysokých škol působících na území znevýhodněných krajů. Výše prostředků vyčleněná na tuto pomoc činí celkem 2,2 miliardy korun.
Na veletrhu cestovního ruchu
Holiday World 2018 se kromě
jiných exotických destinací prezentovala také Indonésie, jejíž
velvyslanec v České republice
v loňském roce navštívil mimo
jiné Ústecký kraj.

KVĚTEN
Předseda vlády Andrej Babiš navštívil spolu s dalšími členy kabinetu Ústecký kraj. Předsedu vlády
doprovázel hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. Během
své cesty se zaměřili především na
téma sociálního bydlení a problémy
se sociálně vyloučenými lokalitami.
Tisíce lidí spolu s významnými hosty přišly jako již každoročně uctít
památku obětí druhé světové války na Národní hřbitov v Terezíně. Konala se zde Terezínská tryzna, kterou i letos pořádal Památník Terezín
ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími institucemi.
Titul Film Friendly pro regionální subjekty za spolupráci s filmaři letos
putuje do Ústeckého kraje. Zasloužila se o to Filmová kancelář Ústeckého kraje, která už druhým rokem funguje pod krajským úřadem.
Ve startovním poli Závodu míru juniorů se představilo 142 závodníků
z 23 zemí. V závodním poli byl i terezínský odchovanec Jan Kašpar. Ten
však skončil až na 80. místě. Nejlepší z Čechů se umístil na osmém
místě Karel Vacek. Celkově se z prvenství radoval Remco Evenepoel
z Belgie.

SRPEN

BŘEZEN
Letošní vybraná částka ze vstupného XV. reprezentačního plesu
Ústeckého kraje, jenž se konal
v Děčíně, poputuje Domovům pro
osoby se zdravotním postižením
Oleška – Kamenice na Děčínsku.

Do krajského kola soutěže Zlatý erb se v Ústeckém kraji letos přihlásilo 29 projektů. Nejlepší webovou stránku v kategorii města získal Most
a v kategorii obce Ohníč.
Sportovní hala Sluneta v Ústí n. L. hostila 13. ročník charitativní akce
„Krása pomáhá dětem“, jejíž výtěžek byl věnován dětským oddělením
Krajské zdravotní, a. s. (novorozenecké oddělení ústecké nemocnice
a dětské a dorostové oddělení děčínské nemocnice).
V ústeckém kulturním domě si žáci základních i středních škol připomněli hrůzy koncentračních a vyhlazovacích táborů. Akce se koná každoročně k připomínce a uctění památky obětem holocaustu. Zahájení
se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, krajský
zastupitel Pavel Vodseďálek a zástupci regionálních židovských obcí.

ČERVEN
Střelecký ostrov v Litoměřicích se stal dějištěm jubilejního X. ročníku
Dne záchranářů Ústeckého kraje. A oslava těch, kteří zachraňují každý
den nejen lidské životy, se vyvedla náramně. Návštěvníci, kteří do Litoměřic přijeli, se měli na co dívat.
Na krajském úřadě se konal slavnostní podpis smluv o dotacích pro
sportovní kluby s mládežnickou základnou v rámci Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji. Osm družstev, jejichž dospělé týmy hrají v ČR nejvyšší ligu, získá 15 milionů korun.
Rumburk má za sebou oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury. Největší
zájem byl o rekonstrukci bitvy československých legionářů na Transsibiřské magistrále v roce 1918. Ke kolejím pod rozhlednu Dymník tak
dorazily tisíce lidí, aby tu zhlédly napadení vlaku bolševiky.
Třebívlický přírodní amfiteátr ožil
Mezinárodním folklorním festivalem České středohoří. Průvodem
od vinařství odstartoval jeho již
osmý ročník. Festival uspořádala
XIX. Župa sdružených obcí Baráčníků Teplice. Akci si nenechal
ujít také hejtman Oldřich Bubeníček s rodinou a krajská radní pro
kulturu Jitka Sachetová.

ZÁŘÍ

Titul Vesnice roku 2018 putuje
do Kytlice. Slavnostního odpoledního ceremoniálu se na
pozvání starostky obce Kytlice
Moniky Hladíkové zúčastnil
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Dožínkové věnce, tradiční kroje,
regionální výrobky a mnoho dalšího nechybělo na jedenáctých
Krajských dožínkách, které jsou
svátkem všech zemědělců a připomínkou důležitosti půdy pro
člověka. Dožínkové veselí odstartovalo před polednem tradičním
průvodem.

Ústecký kraj má vicemistryni Evropy v chůzi! V Berlíně se jí stala Anežka Drahotová. Pro třiadvacetiletou rodačku z Rumburku byl závod na 20
kilometrů chůze vydařeným návratem mezi elitu.

Keňan Stephen Kiprop překazil Barseliovi Kipyegovi útok na zlatý hattrick na ústeckém půlmaratonu. Největší favorit doběhl 44 vteřin za vítězným mladíkem. Ten si v krajské metropoli navíc vylepšil svůj osobní
rekord na 59:41.

Američan Darrel Hill vyhrál 14. ročník Grand Prix Ústí ve vrhu koulí parádním výkonem 21,45 metru. Přes jednadvacet metrů se dostal
také Konrad Bukowiecki z Polska. Český mistr Tomáš Staněk bral třetí
místo.

Hvězdárna na Písečném vrchu v Teplicích, stavba započatá roku 1957,
se po více než padesáti letech dočkala generální rekonstrukce. Výrazně se na opravách podílel také Ústecký kraj.

Třetího 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.

U památníku Malínských obětí před hřbitovem v Žatci se uskutečnil
pietní akt k 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni. Akci uspořádalo Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel – region Žatec.

Na račickém kanále se konalo Mistrovství světa juniorů ve veslování.
A čeští veslaři urvali hned tři medaile. Zlato se podařilo získat mužské
párové čtyřce, osmě děvčat a dvouskifu.

Tradičním ceremoniálem začala návštěva prezidenta České
republiky v Ústeckém kraji. Po
příjezdu ho společně s chotí
přivítal před budovou Krajského
úřadu Ústeckého kraje hejtman
Oldřich Bubeníček, který měl na
sobě hejtmanský řetěz.

ŘÍJEN
Vrcholné víkendové oslavy 100.
výročí od vzniku Československa
v našem kraji jsou již za námi.
Tisíce návštěvníků zavítaly na
litoměřické výstaviště a užily si
nostalgický návrat do minulosti
plný zážitků.

Oblastní muzeum v Mostě představilo velkoformátový obraz s alegorickým zpodobněním bohatství, který vytvořil malíř Alfons Mucha pro
bankovní dům v Mostě.

V ústeckém hotelu Clarion se konal 8. ročník konference „Energetické
fórum Ústeckého kraje 2018“. Témata letošního fóra byla zaměřena na
problematiku energetiky všedních dnů.

Vítězkou 9. ročníku Žena regionu se za Ústecký kraj stala Marcela
Dvořáčková, vedoucí azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou, který je
určen maminkám s mentální retardací.

LISTOPAD
Hala Sluneta v Ústí nad Labem
hostila 49. ročník Mezinárodního tanečního festivalu. Hlavní
soutěž, prestižní Evropský pohár
v deseti tancích, vyhrál ruský
pár Mstislav a Alena Kazakovi.
Obhájil tak zlato z loňského roku.
Deset 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.
Světovou šampionkou v aerobiku se stala 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.
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.

Ředitelství silnic a dálnic slavnostně zprovoznilo téměř čtyřkilometrový úsek dálnice D7 v úseku Postoloprty – MÚK Bitozeves. Nový úsek by
měl motoristům přinést zkvalitnění dopravy především v podobě zvýšení bezpečnosti provozu.

PROSINEC
I v letošním roce pokračovala spolupráce Ústeckého kraje se Skupinou ČEZ – Nadací ČEZ a Severočeskými doly. Instituce poskytly v roce
2018 částku stejnou jako v letech minulých, tedy 50 milionů korun.

V teplickém domě kultury, kde hejtman Ústeckého kraje spolu s jednatelem společnosti Net4Gas Radkem Benčíkem předali šeky pěti významným osobnostem regionu, se konala Cena hejtmana za rok 2017.

Absolutním vítězem klavírní
soutěže Virtuosi per musica di
pianoforte, na kterou přijeli soutěžící až z Vietnamu či Japonska,
se stal čtrnáctiletý Roman Fediurko. Ten převzal ceny od hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a primátora Ústí Petra Nedvědického. Osmiletý bratr
ukrajinského vítěze Oleksandr
pro změnu zvítězil v té nejmladší
kategorii.

Ústecký kraj
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Klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte
ukrajinští bratři získali hlavní ceny
Pokračování ze strany 1
V další kategorii (10 až 11 let)
obsadil první místo He Houyue
z Nizozemí. V kategorii 12 až 13
let triumfoval právě absolutní
vítěz Roman Fediurko a v nejstarší věkové kategorii do 15 let
získal od poroty nejvíce bodů Jan
Čmejla z Prahy. Ani další Češi se
neztratili v silné konkurenci,
ceny dostali také například Martin Balog, Natali Schejbalová či
Tereza Neužilová.

Klavírní soutěž patří díky své
tradici do programu Rodinného
stříbra Ústeckého kraje. Její 52.
ročník se uskuteční opět v Ústí
nad Labem ve dnech 20. – 22.
listopadu 2019. Generálním
partnerem letošního ročníku se
stala opět společnost Net4Gas.

prosinec 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
Kalešovskou kapličku u Roudnice nad Labem. Na výhru se
může těšit: Jindřiška Hájková
z Vejprt, Miloslava Ziková z Lovosic a Jana Kautská z Loun.
Výherkyním gratulujeme.

Martin Balog ze Základní umělecké školy Neštěmice má velký
talent.

Sloup se sochou prochází rekonstrukcí

O

becní úřad Kunratic u České Kamenice
zachraňuje unikátní drobnou památku.
V letošním roce realizuje obec v rámci účelové neinvestiční dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2018 projekt „Sloup se sochou
sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 – Kunratice
u České Kamenice - rekonstrukce“.
Projekt bude ve své I. etapě ukončen koncem roku 2018. Následná II. etapa, zhotovení sochy světce, bude následovat v příštím
roce, kdy obec plánuje slavnostní požehnání
zrekonstruované památky. Rekonstrukce
je pokryta z prostředků získaných od Kraj-

ského úřadu Ústeckého kraje
a dále z prostředků Obecního
úřadu Kunratice a Spolku Pod
Studencem, který dlouhodobě úspěšně působí v katastru
obce. Další část finančních
prostředků jde ze soukromých
darů. Bez dotační podpory
kraje a finančních darů od
soukromých dárců by se tato
překrásná drobná památka
dotvářející krajinu nikdy své
proměny nedočkala.

Dnešní hádanka nás už
přenese do zimního období.

Ledové království, které vidíte
na obrázku, se nachází mezi
Mikulášovicemi a Vlčí horou.
Tyto útvary, vznikající táním
sněhu, k nám jezdili turisti
obdivovat už za první republiky. Ovšem nemusí narůst
každý rok, důležitá je totiž
souhra mrazu a tání sněhu –
mráz nesmí přijít najednou,
ale postupně. Led se zbarvuje
do různých tónů od bílé, přes
žlutou až po hnědou. Víte, kde
se tato zimní pohádka nachází
a jak se nazývá?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 16. ledna
2019 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.

Vyzvednutí barokního podstavce a na druhém snímku
jsou práce restaurátora BcA. Jana Fedorčáka z České Lípy.

Velmi úspěšný rok pro kickboxery z Lovosic
a Bohušovic, zlato cinkalo hned několikrát
S
portovnímu klubu kickboxu
Schejbalgym, který působí
při ASK Lovosice a TJ Sokolu
Bohušovice nad Ohří, se letos
opět naskytla příležitost reprezentovat Českou republiku na
dvou vrcholných akcích, v Řecku a Itálii. Klub byl mimořádně
úspěšný. I proto je na krajském
úřadě poté přivítal náměstek
hejtmana pro školství, mládež
a sport Petr Šmíd.
Na konci října se konalo
v Aténách Mistrovství světa
v kickboxu a karate asociace
WKU. Obě dvě nominované závodnice si přivezly cenné kovy
- Barbora Marešová (dvě stříb-

ra) a Lenka Masopustová (dvě
zlaté medaile).
Druhý velký závod se konal
pár dní po světovém šampionátu v Itálii, kam přijel tým složený z výběru těch nejlepších.
V konkurenci 5000 závodníků
Sjednoceného mistrovství světa
bojových sportů a umění asociace WTKA, se čeští kickboxeři
neztratili.
Akce se pod vedením trenéra Víta Masopusta zúčastnili:
Lenka Masopustová, Sabina
Zelinková (15 let), El Jafar (15
let), Michal Robouský (21 let),
Jan Krpeš (12 let) a Vítězslav
Svoboda (16 let). „Celkem jsme

zde vybojovali neuvěřitelných
17 zlatých, čtyři stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Tím jsme se

posunuli mezi absolutní světovou špičku,“ pochvaloval si kouč
Masopust.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Klub Schejbalgym na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Vpravo
náměstek hejtmana pro školství, mládež a tělovýchovu Petr Šmíd.

Věhlas prvorepublikových cukráren připomíná letošní vánoční
výstava s názvem Historické cukrárny aneb Sladký život našich
prarodičů. Čeká na Vás ukázka
posezení v historické cukrárně
ve stylu art-deco, prohlédnete si
reálnou podobu cukrárny ze 20.
let 20. století či prodejnu specializovanou na prodej trvanlivých
sladkostí jako například bonbónů
včetně tehdy žádaných luxusních
obalů a krabic. Součástí výstavy je
i připomenutí děčínské a ústecké
produkce čokolády. Výstava potrvá do 20. ledna 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Kouzelná vánoční prodejní
minivýstava Vánoční ozdoby návštěvníkům přiblíží křehkou krásu skleněných foukaných ozdob.
K vidění a k prodeji budou ozdoby
rozličných tvarů i pestrých barev.
Výstava potrvá do 13. ledna 2019.
Vánočně návštěvníky naladí i výstava s názvem Vánoce našich babiček, která přiblíží, jak se slavily
Vánoce v době, kdy vznikala republika. Potrvá do 3. února 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 do 6.
ledna 2019.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Jak se žilo za 1. republiky v Teplicích, odkrývá unikátní výstava
Teplice za první republiky v Jízdárně teplického zámku. Srdečně
Vás zveme na jedinečnou přehlídku přes 200 dochovaných trojrozměrných exponátů, reklamních
cedulí, inzerátů, plakátů, obrazů,
pohlednic a fotografií, doplněných dobovým filmem a interaktivní laboratoří. K vidění do 25.
února 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Výstava Skauting návštěvníky
seznámí s historií 100 let skautingu, kroji a současnou činností. K vidění bude do 31. ledna
2019.

křížovka o ceny

O

tázka Kolikátý ročník tanečního festivalu bude příští rok?
byla tajenkou naší listopadové křížovky. Odpověď na ni byla:
padesátý. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Vlastimil Klobása z Proboštova, Vladímír Velich z Lovosic, Jana Prejzová z Úštěku, Alena Motyčková
z Teplic a Dalibor Korejs z Obrnic. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše prosincová 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 16. ledna
2019, 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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