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Školáci jdou příkladem

Šance pro mladé podnikatele

Hledají se hračky po babičkách

SVÝM CHOVÁNÍM
ZACHRÁNILI
LIDSKÉ ŽIVOTY

KRAJ JIM OPĚT
VYHLÁSIL
DOTAČNÍ PROGRAM

MUZEUM
SHÁNÍ EXPONÁTY
PRO SVŮJ PROJEKT

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
ačkoliv je již závěr ledna, dovolím
si vám ještě jednou prostřednictvím
těchto řádků poblahopřát jen to nejlepší do nového roku s devítkou na
konci. Letos nás čeká opět spousta
zajímavých událostí, řada z nich se už
od roku 2016 pyšní titulem Rodinné
stříbro Ústeckého kraje. I v tomto
roce jich je na seznamu hned dvacet
sedm. Zastupitelstvo v závěru loňského roku schválilo rozpočet pro
tento program ve výši dvanáct milionů korun. Po dvou letech se nám opět
do kalendáře vrací Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.
Mottem letošního ročníku jedné z největších leteckých akcí u nás
je 75. výročí vylodění spojenců v Normandii. A také máme připravenou jednu novinku. Ústecký kraj plánuje pro letošní rok
zahrnout na tento seznam významných akcí i Setkání u památníků Přemysla Oráče ve Stadicích. Každoročně si právě na tomto
historickém místě opředeném legendou připomínají obyvatelé
Ústeckého kraje staré pověsti, které vypráví o základech české
státnosti. Velká sláva také čeká město Litoměřice. V roce 2019 to
bude již osm set let od založení. A v duchu těchto oslav se ponese
právě i letošní zářijová Zahrada Čech na litoměřickém výstavišti.
V kalendáriu Rodinného stříbra Ústeckého kraje je toho opravdu
mnoho a vyberou si jak fanoušci sportu, tak rodiny s dětmi, které dávají přednost kultuře či historii. Stejně jako každý rok, i já
osobně jistě na řadu akcí i s vnoučaty vyrazím. Doufám, že mezi
návštěvníky potkám právě vás.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Malý Jakub, první miminko roku 2019
v Ústeckém kraji, dostane finanční dar

Č

trnáct minut po půlnoci se
v ústecké Masarykově nemocnici narodil Jakub Šmejkal,
první miminko Ústeckého kraje
za rok 2019. Měřil 51 cm a vážil
3 870 g. Maminkou je Martina
Strohová z Ústí nad Labem.
Druhého ledna jí přišel poblahopřát i 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Martin Klika.
„Moc rád bych poblahopřál
šťastným rodičům malého Kubíka. Všem bych jim chtěl popřát hlavně to zdraví a ať se jim
v našem Ústeckém kraji krásně
bydlí,“ řekl Klika. S ním byl v porodnici také primátor Ústí Petr
Nedvědický a nechyběl samozřejmě ani otec malého Kubíka.
V mostecké nemocnici se 1.
ledna narodil ve 14.05 hodin Filip Levý. Datum narození 1. ledna bude mít v rodném listě také
napsané Laura Ferencová, která
přišla na svět (13.26 hodin) v porodnici chomutovské nemocnice.
Obě porodnice spadají pod Krajskou zdravotní.

UJEP přivezl na veletrh Univerzitu severu.
Kampaň, která má upozornit na jedinečnost
studia v Ústeckém kraji

Ú

stecká univerzita se největšího veletrhu
vzdělávání v České republice s názvem Gaudeamus účastní každý rok. Ačkoliv je na veletržní
ploše Letňanského výstaviště doslova namačkána s ostatními vysokými školami, rozhodně mezi
nimi nezanikne. V loňském roce univerzita poslala
do světa svoji novou kampaň Univerzita severu. Po
celý rok si ji hýčkala a letos tomu nebylo jinak. Pro-

pagační plocha UJEP stylizuje přírodní exteriér
a navozuje atmosféru krajiny, která je v Ústeckém
kraji jedinečná, a vybízí k objevování.
Veletrh návštěvníkům nabídl téměř tři stovky
zastoupených univerzit, vysokých škol, fakult a jiných vzdělávacích institucí. Na veletrhu byly zastoupeny také univerzity a vysoké školy z patnácti
zemí světa (Velké Británie, Kanady, USA či Německa). Veletrh je výjimečný především širokou
nabídkou doprovodných programů, informačních
zdrojů a poradenství, které mohou studenti při
volbě vysoké školy využít.

Ústecký kraj má na výměnu
starých kotlů 168 milionů korun

Ú

stecký kraj bude letos znovu rozdělovat státní peníze
na výměnu starých kotlů. Samospráva má k dispozici 168
milionů korun, což by mohlo
pokrýt 1610 výměn tepelných
zdrojů. Žádosti začne kraj přijímat zřejmě na jaře. Hejtman
Oldřich Bubeníček novinářům
řekl, že předpokládá, že zájem
o program bude.
Lidé budou moci požádat
o dotaci na pořízení plynového kondenzačního kotle, kotle
na biomasu, koupi tepelného
čerpadla. Dotace může pokrýt
až 80 procent výdajů, v případě
kotle pouze na biomasu a tepelného čerpadla je to nejvýše

120 000 korun. Pokud navíc
žadatel pochází z obce, která je
na seznamu míst se zhoršenou
kvalitou ovzduší, automaticky
získá navíc 7500 korun.
Dotace už není na kombinované kotle. Ústecký kraj usiloval o to, aby byly v tomto případě nějaké výjimky, to se ale
nepodařilo. Zdroje tepla (1. a 2.
emisní třídy) na pevná paliva
s ručním přikládáním nebude
možné od 1. září 2022 provozovat. „Pořád je to pro občany velice výhodné, jsem přesvědčen,
že částka bude vyčerpána,“
uvedl hejtman. Kraj bude přijímat žádosti stejně jako v minulé výzvě už pouze elektronicky.
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Ústecký kraj patří po Moravskoslezském k místům s nejhorší kvalitou ovzduší. Dotace
na výměnu kotlů rozděluje
krajská samospráva už několik
let. Některé obce nabízejí lidem
pomoc při vyřizování dotace.
Nejvíce výměn kotlů, a to 853,
se uskutečnilo zatím v okrese
Děčín. Na Litoměřicku to bylo
727 výměn a na Lounsku 565
výměn.
Při prvním rozdělování peněz na pořízení ekologických
zdrojů vytápění bylo 20 milionů korun vyčerpáno za necelý
měsíc. O rok později byla třicetimilionová částka vyčerpána
za devět dnů.

Prvním miminkem narozeným v roce 2019 v porodnicích Krajské zdravotní je Jakub Šmejkal z Ústí. Foto: KZ
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Dvě nemocnice Krajské zdravotní
splňují akreditační standardy SAK

P

rvní dvě nemocnice Krajské zdravotní, a. s., se staly
akreditovanými zdravotnickými
zařízeními. Certifikát o udělení
akreditace na základě splnění
standardů Spojené akreditační
komise získaly Nemocnice Děčín a Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem. Akreditace

mají platnost tři roky. Projekt
„Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“
ve všech nemocnicích Krajské
zdravotní probíhá od roku 2015.
Cílem největšího poskytovatele
zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci pro
všech pět nemocnic do konce
roku 2019. „Jsem velice rád, že
se oběma nemocnicím podařilo akreditaci získat, protože
s velikostí zdravotnického zařízení adekvátně roste náročnost
zvládnutí celého procesu. Všem
zaměstnancům, kteří se na něm
podíleli, blahopřeji a děkuji,“
uvedl Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

V Oseku uctili památku 144 obětí
neštěstí na dole Nelson

U

památníku, který je jednou z národních kulturních památek města Oseka na
Teplicku, se první lednovou sobotu konal u příležitosti 85. výročí tragického výbuchu pietní
akt. Zúčastnili se ho například

zástupci Spolku severočeských
havířů, jejich kolegové ze sousedního Saska (na snímku),
hasiči, zástupci měst Oseku,
Mostu, Duchcova i těžebních
společností.
Foto: Deník

Další miliony od Ústeckého
kraje pro hasiče a strážníky

O

celkem 17 milionů korun si
mohou už od 1. února žádat
profesionální i dobrovolní hasiči
a také městští policisté. Krajský
úřad pro ně již počtvrté připravil
dotační titul, ze kterého je možné financovat přestavby a opravy hasičských cisteren, ale také
rekonstruovat stávající hasičské
zbrojnice či finance použít na
spoluúčast při nákupu nové cisterny, na kterou je možné žádat
finance na generálním ředitelství hasičů.

Dobrovolní hasiči a strážníci mohou z dotací pořídit nové
vybavení nejen pro sebe, ale
také do svých služeben. Bude
také možné z těchto peněz například i opravit kamerové systémy.
V uplynulých letech bylo
v rámci tohoto programu vyčerpáno celkem 35 milionů korun.
Městská policie z něj smí čerpat
již od loňského roku, připojení
dobrovolných hasičů je letošní
novinkou.
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Můj názor: KAŽDÁ SMYSLUPLNÁ POMOC NAŠÍ PŘÍRODĚ JE POTŘEBNÁ A UŽITEČNÁ
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu pro takzvané kotlíkové dotace. V Ústeckém kraji by se jednalo již o pátou
výzvu, kdy mohli obyvatelé kraje žádat o finanční podporu na výměnu kotle. Celkem už se od roku 2013 z kotlíkových dotací
v kraji vyměnilo více než 3 800 kotlů. Otázka tedy zní: „Zaregistrovali jste ve svém okolí či v rámci celého kraje, že již řada domácností nevyužívá původní zastaralé kotle na uhlí? Je to podle vás znát na ovzduší v zimním období? Měl by podle vás tento
dotační titul pokračovat?“
zatížením životního prostředí,
ale samozřejmě nic není ideální,
takže za mne určitě kotlíky ano.
Stejně jako každá jiná smysluplná
pomoc naší přírodě.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Sice jsem očekával při výročí
padesáti let od sebeupálení Jana
Palacha a třiceti let výročí tzv.
Palachova týdne, kdy členové
lidových milicí a SNB brutálně
zakročili proti lidem jen za to, že
přišli vzpomenout tragické smrti
a poselství Jana Palacha, trochu
jiné téma než kotlíky, ale budiž.
Téma Palach, by asi tento plátek
neunesl. Pojďme tedy na ekologii
a zejména na naše ovzduší. V 70.
a 80. letech minulého století jsme
se v našem kraji regulérně dusili.
A to nejen duševně pod tlakem
tzv. normalizace, kterou režim
nastolil po roce 1968, ale zejména
z důvodu velmi špatného stavu
ovzduší. V rámci budování „rozvinutého socialismu“ se dolovalo
z našich povrchových dolů velké
množství hnědého uhlí a spalovalo v tepelných elektrárnách bez potřebných hygienických opatření,
která by zabránila fatálním dopadům na náš zdravotní stav a stav
naší přírody. Lesy Krušných hor
hromadně vymíraly ve stoje kvůli
kyselým dešťům, které vznikaly
obrovským únikem oxidů síry při
spalování nekvalitního uhlí. Běžně se stávalo, že příslušné hygienické normy byly překračovány
až stonásobně! Co na to rozvinutý
socialismus? Děti dostávaly ve
škole zdarma svačiny, většinou
čtvrt litru polotučného mléka ve
smradlavém pytlíku a mohly dvakrát do roka vyjet do jiného kraje
na tzv. školu v přírodě, aby se nadýchaly čerstvého vzduchu. Rodiče dostávali stabilizační příspěvek
ve výši 2 tis. korun ročně, kterému
jsme říkali pohřebné. Ještě dnes si
živě pamatuji na duben 1989, kdy
se nám dusil náš starší syn coby
sedmiměsíční batole a musel být
akutně převezen záchrankou na
JIP do Chomutova, kde byl několik týdnů na kapačkách. Když
nám ho vrátili do domácí péče, tak
nás nepoznával. Nikomu takový
zážitek nepřeji. K odsíření elektráren došlo až po roce 1989, dnes
se potýkáme s mnohem menším

Jiří Fišer (SPD a SPO), krajský zastupitel
Cílem kotlíkové dotace je snížit emise znečišťujících látek
do ovzduší z lokálních topenišť.
Je zcela jistě pozitivním činem,
že stát dokáže pomoci lidem
a přírodě. Není nic horšího, než
obtěžující kouř, který ohrožuje
naše zdraví a zdraví našich dětí.
Od roku 2014 do roku 2020 díky
Evropské unii poskytne Ministerstvo životního prostředí skrze
jednotlivé kraje celkem ve třech
výzvách devět miliard korun na
výměnu 100 000 zastaralých kotlů v rodinných domech. V Česku
je však 350 000 neekologických
kotlů, které od září roku 2022
nebude možné provozovat. Kdo
tedy zaváhá, bude si muset výměnu emisně nevyhovujícího
kotle zaplatit bez podpory státu
sám. I když v první výzvě byla
pro získání dotace podmínkou,
tvz. mikroenergetická opatření
(výměna oken, vstupních dveří,
zateplení střechy atp. nebo dům
musel splňovat minimálně energetickou třídu C), přesto jen v našem Ústeckém kraji se doposud
vyměnilo více než 3800 kotlů, čili
zájem je určitě obrovský. Jednou
z významných novinek v druhé
výzvě pak bylo nepochybně to, že
bylo upuštěno od povinnosti realizovat mikroenergetická opatření, což v konečném důsledku
znamenalo nemalou úsporu finančních prostředků žadatele.
V roce 2019 proběhne další v pořadí třetí a poslední výzva, která
přinese zajímavé novinky pro
kraje Moravský, Ústecký a Karlovarský, které jsou zařazeny do
státního programu RE:START.
Pro tyto kraje se připravuje program finanční podpory na předfinancování výměny kotlů. Malé
zamyšlení na závěr. Protože stát
samozřejmě neprofinancuje vý-

Únorové farmářské trhy

A

ni mnohdy mrazivé zimní
počasí neodradí farmáře od
toho, aby nabídli lidem to nejlepší z českých výrobků. Pro obyvatele
regionu
budou i v únoru
připraveny na náměstích farmářské trhy. 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 únor jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 6., 13., 20. a 27. února od

8 do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, sobota 23. února
od 8 do 12 hodin. Jirkov: Náměstí Dr. E. Beneše, sobota 16.
února od 8 do 12
hodin. Louny:
Mírové náměstí,
soboty 2. a 16.
února od 8 do 12
hodin – trhy se
uskuteční pouze za příznivého
počasí. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 5.,
12., 19. a 26. února od 9 do 16
hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 15., 22. a 29.
února od 9 do 16 hodin, čtvrtky
7., 14., 21. a 28. února od 9 do
16 hodin. Žatec: náměstí Svobody, pátek 9. února od 8 do 15
hodin.

měnu starého neekologického
kotle ze sta procent, zajímalo
by mě, co se bude dít se sociálně
slabší skupinou lidí, která mnohdy topí v kamnech v jednotlivých
místnostech, protože nemají
etážové a ani jiné rozvody. Teplo
získávají tím nejprimitivnějším
způsobem. Tady naše životní
prostředí dostává nejvíce zabrat.
Především toto by měla řešit kotlíková dotace.

Jaroslav Dubský (KSČM),
krajský zastupitel
Jsem kluk z vesnice, kde se
topilo převážně uhlím. Šachta
byla za humny a z její výsypky
se dalo nasbírat uhlí zadarmo.
Ovzduší, především na podzim
a v zimě, bylo úměrné tomuto
faktu. K tomu ještě nevyhovující
kotle, kamna a komíny. Žlutozelený, nízko se plazící kouř byl
nesnesitelný. Občané z pánevních okresů tehdy Severočeského kraje dostávali příspěvek, tzv.
pohřebné, ale to problém ovzduší
neřešilo. Většinou to byl pro nás
příspěvek na dovolenou. Pak přišla první vlna kotlíkových dotací,
která přímo řešila snížení emisí
z lokálních topení a to výměnou
za lepší, ekologičtější zdroje vytápění. Průkopníkem těchto dotací
byl náš Ústecký kraj a já jsem na
to pyšný. Některé dotace (viz již
zmíněné pohřebné) se minuly
účinkem, tuto vnímám jako smysluplnou, okamžitě řešící problém. Přestože to není v mé gesci,
věnuji se problémům s podmínkami přiznání kotlíkových dotací již druhé volební období. Byl
jsem požádán mnoha občany
o pomoc - jsem přeci jejich zastupitel. Musím vyzvednout pracovníky odboru strategie přípravy
a realizace projektů našeho krajského úřadu, který má realizaci
kotlíkových dotací v předmětu
činnosti. Jejich osvěta a pomoc
při podávání žádostí o kotlíkové
dotace vysoko překračuje rámec
pracovních povinností. Přesto
jsou často bezbranní v otázkách
přiznání dotace, sporné případy
musí řešit s Ministerstvem životního prostředí. Tady je výklad
podmínek přiznání velmi ovlivněn zaklínadlem - „nelze, protože
s tím nesouhlasí Evropská unie.„
To je alibismus a pohodlnější řešení problému. Teď píši o něčem,
s čím jsem se přímo setkal při jednáních na Ministerstvu životního
prostředí. V mnoha domácnostech se dodnes používají kamna
s teplovodním výměníkem, která
jsou mnohem starší, než kotle na
uhlí, na které je dotace bez problémů poskytována. Ale protože
se používá název „kamna“, není
na ně dotace. Přitom jsem oslovil
i bývalého výrobce takových kamen (Moravia, kamna H4), který
potvrdil, že kamna jsou využívána pro teplovodní vytápění a parametry mají stejné jako kotle.
Úřednický šiml na MŽP zařehtal
a trvá si na svém. Paradoxem je,
že kamna jsou instalována pře-

devším v domácnostech seniorů,
kteří si bez dotace jiný zdroj vytápění nepořídí. Na závěr příspěvku se přimlouvám za pokračování
kotlíkových dotací, ale spolu s vyřešením nesmyslných omezení.

Miroslav Andrt (ČSSD), krajský zastupitel
Rozhodně je dobře, že se postupně nahrazují nevyhovující
zdroje vytápění za pomoci tzv.
„kotlíkových dotací“ – v Ústeckém kraji využilo tuto příležitost
v posledních pěti letech téměř
čtyři tisíce domácností. Přesto
zůstává poměrně hodně domů,
především na venkově a v menších městech, kde se nadále topí
ve starých kotlích nebo kamnech
a spaluje se tam kromě uhlí též domovní odpad. Podle posledního
sčítání lidu, domů a bytů z roku
2011 topilo v našem kraji v kotli
téměř 21 tisíc a v kamnech něco
přes 23 tisíc domácností, přičemž
uhlí, koks nebo brikety spalovalo více než 27 tisíc domácností.
Z komínů se pak line štiplavý
dusivý kouř, který nejen znepříjemňuje život všem ostatním,
ale přímo ohrožuje naše zdraví
rakovinotvornými a toxickými
látkami, jakož i všudypřítomným
prachem. Žijeme v kraji, kde
kvalita a čistota ovzduší i nadále
patří mezi klíčové priority. Řada
velkých znečišťovatelů již výrazně
snížila vypouštěné emise ze svých
komínů. Nyní jsou na řadě právě
domácnosti. Proto se už v nové výzvě nepodporuje nákup kotlů na
fosilní paliva, ale pouze na obnovitelné zdroje. K ekologičtějšímu
způsobu vytápění se tak může za
pomoci dotace dostat na šestnáct
set dalších domácností, přičemž
žadatelé budou moci nově využít
nový webový systém podávání
žádostí. Jeden zásadní problém
přesto přetrvává. O kotlíkové
dotace si obvykle nežádají lidé
s nižšími příjmy a senioři. Pro některé z nich je složité prokousat se
administrativou a vyplnit správně
žádost, pro jiné je zase bariérou
zaplatit předem celou investici
nebo i doplatit požadovanou spoluúčast. I jedna stará kamna nebo
kotel pak dokážou zamořit celou
vesnici, i když se všichni ostatní
budou snažit. Pokud chceme dosáhnout systémové změny, musí
pokračovat nejen intenzivnější
osvěta, ale program kotlíkových
dotací musí nadále rozdělit mnohem větší objem peněz a zaměřit
se kromě kotlů též na stará kamna
nebo i na menší bytovky, kde není
zavedeno centrální zásobování
teplem. V rámci dotačního programu bude potřeba nabídnout
i zálohové platby nebo úhradu investičních nákladů dodavateli přímo poskytovatelem dotace. Užší
spolupráce se musí rozvinout také
mezi krajem a radnicemi jednotlivých obcí a měst, protože ty nejlépe znají místní poměry, a mohou
tak pomoci postupně odstranit
zbývající zdroje znečištění ovzduší z lokálních topenišť.
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Dopravní společnost Ústeckého kraje přebírá dopravu na Litoměřicku
P

o měsících nejistoty, kterou zažívali obyvatelé
Litoměřicka s autobusovým
dopravcem TD BUS a.s. na
Litoměřicku, kdy autobus jednou přijel a podruhé ne, přešel
od 1. ledna provoz autobusové
linkové dopravy na Litoměřicku ze společnosti TD BUS a.s.
(dříve BusLine a.s.) na Dopravní společnost Ústeckého

kraje, p. o. (DSÚK). Současně s tímto krokem přešlo pod
DSÚK i zázemí a personál,
bohužel ve velmi špatném stavu. Místo potřebných 26 řidičů jich TD BUS předal DSÚK
pouze 17.
DSÚK i kraj proto spustily
náborovou kampaň s cílem
přijetí dalších řidičů. Do poloviny ledna se podařilo doplnit
stav na 21 využitelných řidičů. Kontaktním místem pro
zájemce o práci v autobusové
dopravě v DSÚK p. o. je personální oddělení organizace na

kontaktu mob.: +420 774 082
236, e-mail: khutoryanska.a@
ds-uk.cz.
Pro nedostatečný počet řidičů k lednovému převzetí provozu byl DSÚK nucen dočasně
redukovat jednotlivé spoje.
V drtivé většině ve večerních
hodinách tak, aby přednostně
zajistil školní spoje. Redukce
je jen na dobu nezbytně nutnou
do zajištění plného stavu řidičů. K najíždění plného provozu bude docházet v co nejkratší
možné době i za cenu případné
subdodávky jiným dopravcem.

Autobusovou krizi na Vejprtsku, Podbořansku Děti se i letos budou učit ve školách prevenci
Hravě o prevenci,
a Lounsku Ústecký kraj nepřipustil
který byl podpořen z dotačProjekt

Ú

steckému kraji se podařilo
odvrátit krizi, která hrozila
ve veřejné autobusové dopravě
od 7. ledna na Vejprtsku, Podbořansku a Lounsku – západ.
Po oznámení dopravce TD BUS
a.s. o odstoupení od smluv na
zajištění autobusové dopravy
v těchto oblastech měl Ústecký
kraj jen několik málo dní na to,
aby vyjednal nouzové zajištění
dopravní obslužnosti v těchto
oblastech a minimalizoval dopad na občany.
Kraji se toto díky spolupráci
s několika dopravci až na přeshraniční linku 583 Vejprty Annaberg-Buchholz (kde to na
území cizího státu neumožnila
legislativa) plně povedlo. Bez
jakéhokoliv omezení byly hned
od 7. ledna obslouženy všechny spoje na Vejprtsku, Podbořansku i Lounsku dle platných
jízdních řádů tak, jak byli cestující zvyklí. „Velké poděkování patří dopravcům, kteří byli
velmi vstřícní. Společně se nám
podařilo zajistit už od pondělí
dopravu v plném rozsahu. Vě-

řím, že situaci se podaří v brzké
době zcela stabilizovat,“ uvedl
náměstek hejtmana Jaroslav
Komínek.
Dopravní obslužnost na Vejprtsku, Podbořansku a Lounsku
nyní zajišťují různí dopravci,

autobusy tedy nejsou v jednotném zeleném designu Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK), jsou
ale označeny obvyklým číslem
linky. Po dobu zajištění dopravy
v nouzovém režimu není vybíráno jízdné.

ruhý letošní týden v roce
postihlo téměř celé území
kraje silné sněžení, které mělo
na hřebenech Krušných hor
místy ráz kalamity. Situaci zde
značně komplikoval silný nárazový vítr s intenzitou orkánu.

Co způsobuje v lidském těle kouření? To se dozvěděly děti ze ZŠ
Komenského v Mostě při soutěžních hrách s interaktivními prvky.

travy až po podporu pohybové
aktivity, správné výživy nebo
reprodukčního zdraví.
„V roce 2018 se do projektu zapojilo 40 základních a 14
středních škol Ústeckého kraje.
Navštívili jsme celkem 356 tříd
a oslovili celkem 7300 žáků.

Velmi si ceníme přízně a stále
vzrůstajícího zájmu škol i pozitivních ohlasů od žáků i pedagogů. Letos chystáme semináře pro pedagogy a ve stávající
nabídce témat nové pomůcky,“
uvedla Anna Milerová, vedoucí
oddělení podpory zdraví.

Nový portál pro vyhledávání jízdních řádů Dopravy Ústeckého kraje

N

Silničáři vyjeli do hor s veškerou technikou

D

ního programu Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, je již stálým hostem
na více než pěti desítkách škol
v regionu. I v loňském roce bylo
cílem kromě prevence rizikového chování také vzbudit u žáků
zájem o zdravý způsob života
a podpořit zdravotní gramotnost.
Při soutěžních hrách s interaktivními prvky byly využity názorné pomůcky a děti si při tom
učily formou aktivního hraní.
Každý si z programu odnesl
kromě nových vědomostí také
edukační materiál a drobnou
odměnu. Škola si sama vybírá
témata pro své žáky. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem jich nabízí třináct - od
prevence kyberšikany, kouření,
úrazů, rizikového sexuálního
chování, poruch příjmu po-

Jak říká ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor
Tačner: „Sníh nám tolik nevadí,
s tím si technika poradí, ale pokud fouká a žene se vítr, že není
vidět na krok, těžko se v tom pracuje. I když pluh projede, silnice

za ním je okamžitě opět zavátá.“
Krajští silničáři mají území
kraje rozdělené do 83 okruhů,
které obsluhuje stejný počet sypačů. V nejhorších chvílích byly
venku úplně všechny, jezdilo se
nepřetržitě v trojsměnném provozu, technika z nížin se přesouvala do hor. Pro nejhorší zásahy
má SÚS k dispozici 17 fréz a pro
očištění vozovek si pronajímá
grejdry.
V horách nemohou silničáři
solit kvůli ochraně kvality vod,
sype se tedy jen drtí. Před sezonou byly sklady s kapacitou
téměř 20 tisíc tun soli zcela naplněné. Jen za týden od 7. ledna
se však na silnice v Ústeckém
kraji spotřebovalo 2,5 tisíce tun
soli a 2 tisíce tun inertní směsi.
Správa a údržba silnic tedy od
začátku roku už přikoupila další
4,5 tisíce tun soli.

a adrese jr.dopravauk.cz
běží od začátku letošního
roku nový portál pro zobrazování jízdních řádů Dopravy
Ústeckého kraje cestujícím.
Portál a rozsáhlý „neviditelný“ systém pro automatické
zveřejňování jízdních řádů vyrobila společnost Chaps s.r.o.
Díky tomuto systému
zveřejňování jízdních řádů

a díky též právě dokončenému vyhledávači spojení DÚK
a novému kalkulátoru jízdného DÚK byly modernizovány
stránky integrované dopravy
www.dopravauk.cz.
Portál nahradil dosavadní méně vyhovující vkládání
jízdních řádů na web a dosavadní méně přehledný
kalkulátor jízdného. Nově

nabízí i souhrnné jízdní řády
na vybraných trasách. Portál
zatím neřeší zveřejňování
výluk a výlukové listy a neexistuje možnost snadno propojit výlukový list s dotčenými linkami. Cílem proto je,
aby funkce portálu pro jízdní
řády byla do budoucna rozšířena i o doplňování informací
o výlukách.

Úprava cen jízdného Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)

O

d 1. ledna došlo k úpravě ceníku jízdného DÚK.
Každé dva roky je ceník přepočítáván o inflaci. O inflaci jsou
přepočítány ceny u jednotlivých
obyčejných
(nezlevněných)
jízdenek pro všechny relace
(vzdálenosti). Přepočítaná cena
je zaokrouhlena směrem dolů
na celé koruny. Pro některé
relace se cena nezměnila a někde se cena zvýšila o 1 až 3 Kč.
Z nové ceny jednotlivé obyčejné
jízdenky jsou vypočítávány ceny
časových obyčejných jízdenek
– u sedmidenní jde o násobek

7,5, u 30denní jde o násobek
26 a u 90denní jde o násobek 70.
V případě zlevněných jízdenek pro děti, studenty a seniory byly ceny upraveny tak, aby
co nejblíže odpovídaly čtvrtině

z ceny obyčejné jízdenky, jak je
vyžadováno Výměrem Ministerstva financí ČR. V případě
jednotlivých zlevněných jízdenek placených z elektronické

peněženky již poskytnutá sleva
nedosahuje výše 10 % oproti
ceně zlevněné jízdenky placené
hotovostí. Nově je cena zlevněné
jízdenky placené z elektronické
peněženky vypočítána jako čtvrtina z ceny obyčejné jízdenky placené z elektronické peněženky.
Ceny jednodenních celosíťových jízdenek DÚK, které platí
v celém Ústeckém kraji a ceny
přeshraničních jízdenek Labe-Elbe, které platí navíc i v sousedním Sasku, zůstaly po loňských změnách pro letošní rok
stejné.

Smlouva je podepsaná, na Švestkovou dráhu se vrátí celotýdenní provoz vlaků

Ú

stecký kraj uzavřel smlouvu s železničním dopravcem AŽD Praha na provozování
dopravy na lince Most – Lovosice – Litoměřice. Denní provoz vlaků na Švestkovou dráhu
se tak vrátí od prosince 2019.
Smlouva podepsaná náměstkem Jaroslavem Komínkem
a generálním ředitelem Zdeňkem Chrdlem je uzavřená na
deset let za cenu 108,50 Kč/km.
„Pro naši firmu je obnova plného provozu velkou výzvou.
Rádi nabídneme cestujícím ve
vlaku řadu dalších doplňkových
služeb,“ řekl při podpisu generální ředitel AŽD Zdeněk Chr-

dle. Během roku 2019 pak dopravce spolu s Ústeckým krajem
spustí informační a propagační
kampaň, jejímž cílem je, aby se
cestující k této trati vrátili. Během zimy chce AŽD Praha jako
dopravce a vlastník této dráhy
v jedné osobě provést ještě další
modernizace a zvýšení rychlosti tratě, dále zvýšení některých
nástupišť, aby nástup do nízkopodlažních vlaků byl skutečně
jednoduchý.
O novinkách na trati hovořil
také hejtman Oldřich Bubeníček
při tradičním setkání s ředitelem
Chrdlem. „Věřím, že se obnovou
provozu výrazně zlepší dopravní

obslužnost občanům obcí Českého středohoří. Trať tak může
sloužit nejen k výletům, ale bude

mít místo i v každodenním životě regionu,“ přál si hejtman Bubeníček.

Z vlaků jedoucích po Švestkové dráze jsou k vidění nádherné výhledy. Třeba na Košťálov, vrch v Českém středohoří.

Dopravu zajistí modernizované nízkopodlažní jednotky
Regiosprinter, které budou mj.
upraveny do zelených barev
Dopravy Ústeckého kraje. Vlaky pojedou z Mostu do Lovosic
a Litoměřic každé dvě hodiny,
mezi Třebívlicemi a Litoměřicemi bude provoz posílen na poloviční, tj. hodinový interval. Ve
vlacích bude platit tarif DÚK,
kde jsou pro každého cestujícího
možné na území Ústeckého kraje přestupy s jedinou jízdenkou
mezi všemi vlaky, autobusy a téměř všemi MHD v kraji. Jízdenky
bude možné zakoupit přímo ve
vlaku, samozřejmě také na celém

území kraje na všech prodejních
místech a ve všech autobusech
Dopravy Ústeckého kraje.
Provoz vlaků na trati Most –
Lovosice skončil na konci roku
2007, kdy jej kraj přestal objednávat z důvodu nevyužívání, nízké
rychlosti a celkově nízké dopravní
atraktivity bez naděje na zlepšení.
V roce 2016 trať od státu koupila
AŽD Praha a jako přední společnost železniční zabezpečovací
techniky začala do trati masivně
investovat s cílem udělat z ní moderní regionální dráhu 21. století. Díky tomu je trať připravena
k provozu v úplně jiných parametrech než před 11 lety.

Ústecký kraj
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

ků s náhradním sladidlem vhodné i pro diabetiky.

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.
jdete obvykle 138 kusů kostek,
jehlanů, válců. Postavit můžete
třeba i psa, zámek, robota. Kostky jsou nebarvené, jen vyhlazené
a jsou větší, než jsou kostky v obvyklých dřevěných stavebnicích.
Sada je vhodná jako dárek pro
děti, ale jistě si s ní rádi vyhrají
i jejich rodiče.

Velké dřevěné kostky z Jiřetína pod Jedlovou - Vojtěch
Huk se přes deset let zabývá
truhlařinou a jeho dílnu najdete v Jiřetíně pod Jedlovou. Jeho
sada kostek ze smrkového dřeva
byla certifikována Regionální
značkou Českosaské Švýcarsko.
V krabici z březové překližky na-

Lázeňské oplatky a trojhránky z Klášterce nad Ohří
- výroba lázeňských oplatek
byla v Klášterci nad Ohří založena v roce 1995 rodinou Špirytových. Zaměřili se na výrobu
klasického českého výrobku
s dlouholetou tradicí i v jiných
lázeňských městech. Oplatky jsou dodávány v několika

krátce

P

ěkné prvenství si mohou připsat na
svůj účet obyvatelé Jirkova. Jejich
zodpovědné chování pomohlo městu k vítězství krajského titulu Aktivní obec 2018.
Vytřídilo totiž nejvíce elektroodpadu z celého Ústeckého kraje.
Počet vytříděného odpadu stoupá, v období od dubna do září se
jeho množství zvýšilo o více než deset procent.

Z

ájmové sdružení Historic, Velká Černoc děkuje Ústeckému kraji za finanční podporu kulturních akcí v roce 2018 především Hudebního festivalu na Novém
Hradě v Jimlíně.

V

Oblastním muzeu v Litoměřicích se
koná od 17. ledna výstava Za orchidejemi Českého středohoří. V rámci výstavy
se uskuteční doprovodný program v podobě přednášky botanika a jednoho z autorů
výstavy V. Vlačihy. Výstava potrvá do 24. března. Otevírací doba
v muzeu je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.

K

urt Taussig - teplický rodák, válečný
veterán, československý pilot RAF
a jedno z tzv. Wintonových dětí, který se
dostal v roce 1939 do Velké Británie, dostal od statutárního města Teplice titul
Čestný občan města Teplic. V současné
době žije pětadevadesátiletý Kurt Taussig v Londýně.

T

ermín otevření jezera Most se posouvá
na červen 2020 z důvodu nedokončených stavebních prací v okolí jezera. Jako
částečnou kompenzaci připravuje Město
Most společně s Palivovým kombinátem
Ústí nad Labem velký den otevřených dveří na jezeře, který se
uskuteční v létě letošního roku.

P

o necelých třiceti letech došlo ke
změně oficiálního názvu chomutovského zooparku. Zmizelo z něj přízvisko
„podkrušnohorský“ - nově jen Zoopark
Chomutov. V historii chomutovského
zooparku to není první změna názvu. Mezi lidmi ještě je často
vžité označení Lesopark Chomutov. Naopak málokdo si vybaví
pozdější socialistické pojmenování Podkrušnohorský park kultury a oddechu. Od konce 80. let 20. století pak areál nesl název
Podkrušnohorský zoopark Chomutov.

A

sociace občanských poraden a Asociace poraden pro osoby se zdravotním
postižením nabízí ženám s onkologickým
onemocněním sérii motivačních, poradenských, diagnostických a dalších aktivit
včetně rekvalifikace. Cílem je jejich snazší uplatnění na trhu práce. Tuto informaci mají i Úřady práce. Koordinátorem pro Ústecký kraj je Jaroslav Slavík, předseda NRZP Ústeckého kraje. Zájemci se můžou hlásit na kontaktu: Jaroslav Slavík, mob: 736105
447, jaroslavik@seznam.cz. Tato služba je bezplatná.

V

různých druzích a variantách.
V sortimentu najdete čtyři druhy kulatých spékaných oplatek
s cukrovým prosypem, tři druhy
oplatek s krémem, čtyři druhy
trojhránků a jako specialitu dva
druhy „odlehčených“ trojhrán-

Roudnici nad Labem se konal volejbalový turnaj měst Ústeckého
kraje. Týmy byly složené z představitelů
měst a zaměstnanců jejich úřadů. Cílem
bylo především utužování vzájemných
vztahů a meziměstské spolupráce. Letos se z vítězství těšil tým
ze Žatce, druhé skončily Lovosice a třetí domácí Roudnice nad
Labem. Čtvrtý skončil Varnsdorf v čele se starostou Stanislavem
Horáčkem.

Prevence tak trochu jinak –
Divadlo VeTři - divadlo VeTři
a preventivní pořady k sobě patří
již od roku 2007. Slovo prevence
může široké veřejnosti znít jako
poučování. Prevence může být
ale i zábavná. A právě o prevenci
zábavnou formou se snaží projekt „Prevence tak trochu jinak“
Divadla VeTři, který byl certifikován jako zážitek regionální
značkou Poohří regionální produkt. Pořady jsou připraveny na
míru podle věku publika a podle
konkrétních požadavků pořadatele. Divadlo VeTři při tvorbě

scénáře úzce spolupracuje s preventisty Policie ČR a městských
policií. Samotný pořad není postaven jako klasická přednáška,
ale diváci jsou aktivně zapojeni do samotného děje pořadu
a spolupodílejí se tak na průběhu představení, které je vtáhne
do děje.
Zámecké vinařství Třebívlice - zámecké vinařství Třebívlice
vrátilo do jedinečného panoramatu Českého středohoří 35
hektarů kvalitních vinic. První
vinobraní, výhradně z vlastních
hroznů, proběhlo v Třebívlicích
v roce 2012. Do areálu vinařství
přináleží restaurace, která svou
kuchyní sází na jednoduchost,
tradici a ryze lokální suroviny.

V menu naleznete archivní receptury, podle nichž se na přelomu 19. a 20. století na zámku
skutečně vařilo. Mezi jejich certifikované výrobky regionální
značkou České středohoří regionální produkt patří pomalu
pečený bůček, drůbeží paštika
a škvarková pomazánka. Vše je
připravováno přímo ve vinařství
šéfkuchaři a mistry řezníky.

Současná česká mozaika se představuje v Mostě

O

blastní muzeum a galerie
v Mostě, příspěvková organizace Ústeckého kraje, plynule
navázala na výstavní činnost
bývalé Galerie výtvarného umění a vstoupila do nového roku
výstavou věnující se současné
české mozaice. Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 11.
ledna v podzemních prostorách
děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, kde ji
bude moci veřejnost shlédnout
až do 28. 4. 2019.
Cílem výstavy je představit mozaiku jako rozmanité umění, s obrovskou šíří úhlů pohledu a přístupů, materiálové variability;

jako umění uplatňující se v užitkových předmětech, v architektuře i jako volná autonomní díla
umístěná v interiéru i v krajině.
Výstava prezentuje práce více než
tří desítek umělců z období od 80.
let 20. století po současnost, které
postihuje také doprovodná publikace, vydaná a dostupná v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.
Za posledních sto padesát
let, od doby historismů a secese
dodnes, se výtvarná díla provedená technikou mozaiky stala
významnou součástí životního
prostředí a vizuální kultury našich měst. Především pro svou
trvanlivost, krásu materiálu

a barev, pestrost výrazu, ale i pro
monumentální vyznění. Je zcela příznačné, že se tato výstava
koná právě ve městě, kde má
mozaika velmi výraznou pozici ve veřejném prostoru. Most
je město mozaikám zaslíbené,
mnohé z nich ještě čekají na své
docenění a především na citlivou
a zevrubnou revitalizaci.
Snahou Oblastního muzea
a galerie v Mostě je ve specifickém výstavním prostoru kostela
představovat kvalitní uměleckou tvorbu, která bude postihovat široké spektrum výtvarných
oborů, jako například sochařství, užité umění a fotografii.

Na výstavě budou k vidění krásné mozaiky. Na snímku lampička
ve tvaru ptáka.

Ústecký kraj finančně podpořil vznik jediné značené
turistické trasy pro vozíčkáře v Českém Švýcarsku

V

letošním roce podpořil Ústecký kraj částkou 229 980
Kč záměr Klubu českých turistů
proznačit v Českém Švýcarsku,
v jedné ze čtyř turistických destinací Ústeckého kraje, zatím
jedinou turistickou trasu pro
vozíčkáře.
„Ústecký kraj finančně podporuje zajímavé projekty na
podporu rozvoje cestovního ruchu. Zejména nás zaujal tento,
který umožní občanům upoutaným na invalidní vozík zkva-

litnění nabídky volnočasových
aktivit jako alternativu pro re-

kreaci a aktivní trávení volného
času,“ uvedl náměstek hejtmana
Ústeckého kraje pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeněk
Matouš.
Vozíčkářský okruh a propojky
povedou okolím Krásné Lípy
přes Horní Podluží do Jiřetína
pod Jedlovou a bude osazen
turistickým mobiliářem a mapovými tabulemi. Trasa bude
vedena po lesních zpevněných
i asfaltových cestách s minimálním nebo žádným provozem.

Na několika místech trasy jsou
parkovací místa a WC. Délka
červeného značeného vozíčkářského okruhu je 8800 metrů,
spojka do Jiřetína je 4 700 metrů, převýšení na celé trase činí
186 metrů. Trasa je určena pro
zdatné vozíčkáře s doprovodem.
Klub českých turistů, který bude
trasu označovat, počítá s otevřením trasy v dubnu 2019 a v terénu jí poznáte podle piktogramu
pro hendikepované uprostřed
klasické turistické značky.

Krajská zdravotní v chomutovské nemocnici
představila nově vybudovaný onkologický stacionář

K

rajská zdravotní, a. s. představila na onkologickém
oddělení chomutovské nemocnice zcela nový stacionář. Akce
se zúčastnil předseda představenstva Jiří Novák, generální
ředitel Petr Fiala a vedení nemocnice v čele s MUDr. Irenou
Voříškovou, ředitelkou zdravotní péče. Stacionářem pak
provedla MUDr. Martina Chodacká, primářka onkologického
oddělení.
„Náklady na rekonstrukci
stacionáře dosáhly 11,2 milionu
korun včetně DPH. Stavba byla
financována z investiční dotace
Ústeckého kraje 2018. Vybavení interiérů společnost hradila
z vlastních zdrojů ve výši přibližně 500 tisíc Kč a onkologické
oddělení z vlastních klinických
studií částkou 100 tisíc korun.
Výsledkem je krásné a moderní
zdravotnické pracoviště, pro pa-

cienty nemocnic Krajské zdravotní jedno z klíčových. Všem,
kdo se na jeho vybudování podíleli, patří velké poděkování,“
zdůraznil předseda představenstva Jiří Novák.
„Onkologický stacionář je nezbytnou součástí našeho onkologického oddělení a jeho úplná
revitalizace byla důležitým počinem, který nemocnici v očích
veřejnosti, posune o další krok
dál,“ řekla MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Chomutov, o. z.
V chomutovské nemocnici,
v pavilonu E, byl vybudován pro
obor klinické onkologie zcela
nový stacionář pro ambulantní
podání systémové onkologické
léčby (chemoterapie, biologické, hormonální). Ročně projde
stacionářem téměř 3500 pacientů. Pro onkologické pacienty

je nově k dispozici prostorný
aplikační sál se 14 aplikačními
místy a s vlastním sociálním
zázemím, čekárna se skříňkami
a sociálním zařízením včetně
bezbariérového WC. Vznikly zde dvě moderně vybavené
ambulance klinické onkologie,
paliativní ambulance a ambulance klinického psychologa.

Personál má k dispozici přípravnu léčiv, denní místnost,
seminární místnost, vlastní sociální zázemí, skladové prostory
a technické místnosti. Celý nově
vybudovaný ambulantní úsek
působí díky modernímu stavebnímu řešení a pečlivému výběru
barevné kompozice velmi pozitivním dojmem.

Prostorný aplikační sál v chomutovské nemocnici, v pavilonu E.
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Ti nejlepší zubní technici změřili síly na soutěži Ústecký Dent Klášterečtí gymnazisté

D

o krajského města přijeli
v rámci třetího ročníku soutěže Ústecký Dent mladí a šikovní žáci zdravotnických škol oborů Asistent zubního technika
a Diplomovaný zubní technik,
aby na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem zúročili
své manuální schopnosti.
Soutěž začala slavnostním zahájením ředitelka školy Mirosla-

si vyzkoušeli první pomoc

va Zoubková. Poté již čekaly na
studenty dvě soutěžní disciplíny.
V první z nich se hodnotila kresba
žvýkací plochy horní čtyřky. U modelace horních řezáků a špičáku
pak šlo o jejich precizní vystižení.
Všechny práce byly na velmi profesionální úrovni. První
v kresbě nakonec skončila Zdislava Kroupová z pořádající
školy, druhé místo patřilo Plzni,
třetí Praze. V modelovacích tech-

G

Předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého
kraje Pavel Csonka předával těm nejúspěšnějším ocenění. Na druhém
snímku soutěžící v plném nasazení.

nikách se nejlépe umístila Tereza
Wágnerová z Českých Budějovic, druhou pozici obsadil Nymburk a třetí Karlovy Vary.
Nejúspěšnější školou byla
vyhlášena SŠZ a VOŠZ České

Budějovice. Pořádající škola
obsadila šestou příčku. Vítězům blahopřál také předseda
Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje
Pavel Csonka.

ymnázium a Střední odborná škola v Klášterci
nad Ohří se stalo na pár dní
jedním z nejbezpečnějších
míst v okolí. Sešla se tu řada
zástupců všech záchranných
složek, kteří žákům školy teoreticky i prakticky představili
svou činnost.
Tento projekt vychází ze vzdělávacích plánů MŠMT, které
mají žáky seznámit s možnostmi ochrany člověka za běžných
rizik a mimořádných událostí.
První ročník projektu nabídl
žákům setkání s představiteli
Horské služby České republiky,
s členy Městské policie a Policie ČR, HZS ÚK i Armády ČR.

Asi největší úspěch mezi žáky
zaznamenala praktická ukázka sebeobrany v podání Kapap
Czech Krav Maga a dále také
ukázka hasičské a zdravotnické
záchranné techniky. V neposlední řadě měli studenti možnost prakticky si vyzkoušet první pomoc v různých situacích
u různých typů zranění.
Součástí projektu byla soutěž
v resucitaci, nad níž převzala
záštitu a dozor Česká resuscitační rada. Soutěže se účastnily
týmy z celého gymnázia včetně
pedagogů. V kategorii nižšího
gymnázia zvítězil tým třídy tercie, v kategorii vyššího gymnázia vyhráli žáci 3. G.

Žákyně ústecké zdravotnické školy Student ústecké průmyslovky
poskytly první pomoc při nehodě
zachránil malému chlapci život

Ž

ákyně 1. ročníku Vyšší odborné školy zdravotnické
a Střední školy zdravotnické
Ústí nad Labem Adéla Benešová
a Kateřina Müllerová poskytly
první pomoc paní, kterou na
přechodu srazilo auto. Dívky
byly ze strany Zdravotnické záchranné služby vysoce hodnoceny za profesionální přístup.
Do doby příjezdu záchranné
služby prováděly řízenou resus-

citaci. Jednalo se o poskytnutí první pomoci ve spolupráci
s dispečinkem záchranky. „Žákyně prokázaly, že jim osud jiného člověka, který se nachází
v ohrožení života, není lhostejný,“ uvedla ředitelka školy Miroslava Zoubková.
Za tento čin jim přišli do školy poděkovat zástupci vedení
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje.

D

uchapřítomnost, odvaha
a klidná mysl vynesly Karlu
Novákovi, žáku Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem,
uznání, když zachránil život
malému chlapci při dopravní
nehodě. Krvácejícímu hochovi
poskytl první pomoc a zavolal
záchrannou službu.
Při nakládání chlapce do vozidla záchranné služby došlo
u chlapce k zástavě a musel být
resuscitován. Záchranáři následně poděkovali zachránci za
naprosto profesionální poskytnutí první pomoci. Byl pochválen i od hlídky dopravní policie
za to, jak v době dopravní nehody řídil provoz na silnici.
„Velmi si cením lidí, a zejména
mladých lidí, kteří dokážou po-

Soutěž v resuscitaci žáky bavila i poučila.

Zaměstnavatelé opět hodnotili školy v kraji.
Nejlepšími byly ty z Ústí, Děčína a Teplic

R
Karel Novák se zachoval tak,
jak měl.

skytnout první pomoc a zachovat si u těchto situací chladnou
hlavu,“ uvedl k hrdinskému činu
Jaroslav Mareš, ředitel školy,
kde Karel Novák studuje.

egionální kolo prestižní
soutěže „Škola doporučená
zaměstnavateli“ zná své výsledky. Mezi všemi středními školami Ústeckého kraje zvítězila
opět jako v letech předchozích
Střední průmyslová škola Ústí
nad Labem, Resslova 5. Druhé
místo obsadila VOŠ a SPŠ Děčín. Třetí skončila Střední škola
AGC Teplice.
V rámci soutěže, kterou organizuje Svaz zaměstnavatelů,
hodnotí firmy školy podle připra-

venosti a uplatnitelnosti jejich
absolventů na trhu práce. Druhé
oceněné škole, děčínské průmyslovce, daly například svůj hlas
firmy, které netrpělivě čekají na
její absolventy ve všech oborech,
které škola nabízí: strojírenství,
stavebnictví,
elektrotechnika
i doprava. Školy také připravují
pro nové uchazeče o studium
Dny otevřených dveří. A právě
ve vítězné škole se jeden takový
uskuteční; a to 5. února od 14 do
16 hodin na adrese Resslova 5.

Moderní škola 4.0 aneb digitální technologie v myslích
a rukách žáků středních škol

Děvčatům poděkoval kromě ředitelky školy Miroslavy Zoubkové také
náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje pro
nelékařské zdravotnické profese Petr Bureš (vlevo).

Projekt Poznávejte Krušné hory, který
podporuje Ústecký kraj, připravil výlety

S

vazek obcí v regionu Krušných hor (SORKH) za finanční podpory Ústeckého
kraje připravil pro žáky základních škol Ústeckého kraje výlety do Krušných hor šité na míru
aktuálně probírané látce v hodinách zeměpisu, přírodopisu
i dějepisu.
Výlety děti zavedou na atraktivní místa v Krušných horách,
zároveň je poučí o historii Krušných hor, o průmyslu, floře
a fauně či o tom, jak v Krušných
horách putuje voda.

Učitelům postačí, když budou
kontaktovat Svazek obcí v regionu Krušných hor na mailové
adrese svazku obcí a jeden z výletů pro třídu objednají. Zdarma
dostanou pro každého žáka pracovní list a plán výletu. Objednat
také mohou dopravu za aktuální
cenu dopravců v regionu, nebo
si dopravu mohou zajistit prostřednictvím dopravců, jejichž
služby využívá škola. Na projektu se Svazkem obcí v regionu
Krušných hor spolupracuje Destinační agentura Krušné hory.

Č

ím dál častěji se setkáváme
s novými digitálními technologiemi, které nás začínají
doslova obklopovat. Například
„chytrý“ mobilní telefon má
dnes již téměř každý a využívá
nejrůznější aplikace, které mu
usnadňují a někdy možná i trochu ztěžují život. V této souvislosti se v mediálním prostředí
mluví o tzv. technologiích 4.0,
SMART řešeních apod.
Na tento trend zareagoval
i Ústecký kraj. Náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd se
rozhodl iniciovat popularizační
soutěž, do které se mohou zapojit střední školy Ústeckého kraje,
které vzdělávají žáky v maturitních elektrotechnických oborech.
„Právě středoškolské obory Elektrotechnika a Mechanik elekt-

rotechnik jsou nejvíce poplatné
fenoménu, kterému dnes říkáme
průmysl nebo technologie 4.0.
Naším cílem je ukázat obyvatelům Ústeckého kraje, zejména
těm, kteří se rozhodují, jaký obor
bude jejich ratolest studovat
po ukončení základní školy, jak
kvalitní máme školy, a upozornit
právě na tyto obory, jejichž absolventy budeme potřebovat čím dál
více. Soutěž nese název Moderní
škola 4.0 a v podstatě nahrazuje
soutěž Dobrá škola Ústeckého
kraje, která již byla přežita,“ uvedl náměstek Šmíd.
V tomto školním roce se do
soutěže zapojilo 8 středních
škol, kde již žáci pracují na nejrůznějších projektech, které si
sami zvolili a jejichž realizaci
schválila Katedra informatiky

Do soutěže se zapojilo osm středních škol.

Univerzity J. E. Purkyně, která
je odborným garantem soutěže.
V rámci soutěže je podporována i spolupráce se základními
školami a firmami. Již v květnu
se tak můžeme těšit na projekty
inteligentního domu, autonomního robota sběrače odpadů,
Robotrain a další. Všechny zúčastněné školy získají finanční

prostředky na pořízení potřebného vybavení pro realizaci
projektů ve výši 156 tisíc. Škola,
která představí vítězný projekt,
získá na svůj další rozvoj v této
oblasti 600 tisíc, ostatní školy
pak minimálně 250 tisíc. Svou
odměnu získají samozřejmě
také žáci podílející se na realizaci projektu.

Celostátní odborná konference zdravotních laborantů měla úspěch
V

yšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická v Ústí nad Labem
uspořádala 22. ročník celostátní konference zdravotních
laborantů a laboratorních asistentů s mezinárodní účastí Studentlab.
Program konference, na které
byl přítomen předseda Výboru
pro zdravotnictví Pavel Csonka, byl sestaven z žákovských
a studentských přednášek se
zaměřením na odborná témata
související s činností zdravotních laborantů a laboratorních
asistentů.

Konference se zúčastnilo 350
hostů z řad laborantů, odborníků ze zdravotnictví, pedagogů zdravotnických škol, žáků
a studentů oboru Laboratorní
asistent a Diplomovaný zdravotní laborant. Kromě zástupců zdravotnických škol z celé
České republiky se konference
aktivně účastnili žáci a studenti
ze slovenských škol z Bratislavy, Bánské Bystrice a Trenčína.
Prezentace byly hodnoceny
odbornou komisí, sestavenou
z odborníků pracujících v klinických laboratořích, v čele
s předsedou poroty primářem

Janem Špičkou, přednostou
Ústavu laboratorní diagnostiky
Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady v Praze. Kromě této
odborné poroty byla sestavena i žákovská porota, složená
z žáků a studentů zúčastněných
zdravotnických škol. Porota
vyhlásila tři nejlepší přednášky
podle počtu získaných bodů.
První místo obsadila žákyně Střední zdravotnické školy
v Bratislavě, za svou přednášku „Koloidné striebro verzus
antibakteriálne liečivá“. Druhé
místo obhájila žákyně z Vyšší
odborné školy zdravotnické

a Střední zdravotnické školy
v Praze, Alšovo nábřeží, s přednáškou „Číhá na nás v MHD
nebezpečí?“ Na třetím místě

se umístil žák ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické v Brně, Merhautova, s přednáškou „Me-

Ocenění studenti na konferenci Studentlab 2018.

tody zpracování cytobloků FN
Brno“.
Připravila: Mgr. Lenka Slapničková, odborná učitelka
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Ústecký kraj podpoří v roce 2019 komunitní život na venkově
R

ozvoj venkovských oblastí je
finančně podporován z evropských fondů prostřednictvím
místních akčních skupin. Regionální aktéři na území i přesto
postrádají možnost podporovat
drobný komunitní život a spolkovou činnost v obcích, což je
zejména na venkově nesmírně
důležité. Pomocnou ruku se rozhodl podat Ústecký kraj.
Podporu s cílem řešit situaci vyjádřili na svém zasedání
zastupitelé Ústeckého kraje,
kde schválili pilotní dotační
program Podpora komunitního života na venkově, který je
připraven podpořit projekty

v obcích na území místní akční
skupiny. Pro rok 2019 bude vyhlášen program zkušebně a po
vyhodnocení monitorovacích
ukazatelů a dopadů dotačního
programu na území regionu
bude poté rozhodnuto o zařazení programu do skupiny stálých dotačních titulů Ústeckého
kraje.
„Místní akční skupiny musely
pro čerpání prostředků z evropských fondů vytvořit Strategii
komunitně vedeného místního
rozvoje s přesně danou strukturou monitoringu a vyhodnocování. Proto se místní akční skupiny staly vhodným partnerem

V loňském roce zvítězila v soutěži Vesnice roku obec Kytlice na Děčínsku. Kdo to bude letos?

Ústecký kraj podpořil zaměstnanost dvěma vlastními projekty

Ú

stecký kraj realizoval dva
vlastní projekty zaměřené
na podporu zaměstnanosti především u mladých lidí do 29 let
ze sociálně vyloučených lokalit,
kteří byli dosud neaktivní na
trhu práce. Jednalo se o projekty
Transfer a Cesta. Dne 15. ledna
se konala závěrečná konference
k těmto projektům, na níž došlo
k jejich vyhodnocení.
„V mezikrajském srovnání je
situace Ústeckého kraje v oblasti zaměstnanosti mladých lidí
velmi komplikovaná. Proto jsme
se rozhodli při realizaci projektů
zaměřit právě na tuto cílovou
skupinu. Vážím si důvěry, kterou
Ministerstvo práce a sociálních
věcí dalo krajům. Poprvé jsme
mohli realizovat vlastní projekt
připravený na míru našim konkrétním potřebám,“ řekl v úvodu konference 1. náměstek hejtmana Martin Klika, který má
v gesci právě oblast sociálních
věcí a zaměstnanost.

ový komediální seriál
MOST! scenáristy Petra
Kolečka a režiséra Jana Prušinovského, který se natáčel v Ústeckém kraji, se od ledna objevuje každé pondělí na televizních
obrazovkách. První tři díly mohli
diváci vidět už na podzim v exkluzivní předpremiéře v rámci
regionálních projekcí v Mostě,
Ústí nad Labem, Ostravě a Plzni, a také v pražském kině Aero,
kde se uskutečnil maraton všech
osmi dílů. Výtěžek ze vstupného,
který přesáhl 90 tisíc, putuje do
mosteckého hospice.
Seriál Most! odstartoval na
ČT1 v pondělí 7. ledna. „Velmi
nás těší, že přítomnost filmařů
nepřinesla do Ústeckého kraje
pouze finanční prostředky spojené přímo s daným natáčením, ale
že tvůrci seriálu přišli ještě s tímto
úžasným nápadem předpremiér

titulu budou pouze místní akční skupiny Ústeckého kraje,
které následně podpoří realizaci projektů ve svém území
tak, že finanční dotaci použijí
na podporu spolkové činnosti
a drobného komunitního života
v souladu se strategií komunitně vedeného místního rozvoje
a programem rozvoje Ústeckého kraje.
Výzva k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově pro
rok 2019 byla oznámena 20.
prosince 2018 na webu Ústeckého kraje – Dotace a granty –
Regionální rozvoj.

V Ústí uctili Palacha blízko jeho ulice

Š

estnáctý leden patřil v celé České republice
k uctění památky na Jana Palacha, který se
před 50 lety zapálil v Praze na Václavském náměstí. Pietní akt k uctění památky Jana Palacha
se konal také v Ústí nad Labem, a to v Městských
sadech u památníku obětem komunismu. Jen několik metrů od ulice, která nese jeho jméno. Vystoupil zde primátor města Petr Nedvědický a také
Václav Houfek, ředitel Muzea města Ústí nad Labem či zástupci Univerzity J. E. Purkyně.
Foto: Magistrát města Ústí nad Labem

Náměstek Martin Klika při zahájení konference.

Projekty byly realizovány
od června 2016 do konce roku
2018, zapojilo se do nich 11 regionálních neziskových organizací
a Úřad práce. Za dobu trvání
vstoupilo do projektů 1382 osob
a díky realizaci se zprostředkovalo 479 pracovních míst (z toho
252 dotovaných a 227 nedotovaných). Rozpočet projektu Transfer byl 99 milionů korun a rozpočet Cesty 23,7 milionu Kč.

A proč právě mladí lidé? Jedná
se o jednu z nejhůře postavených
skupin z hlediska trhu práce,
přičemž jedním z hlavních důvodů jejich horší integrace jsou
jejich omezené pracovní zkušenosti.
Nezaměstnanost v mladém
věku má velký vliv na celoživotní
příjem a v neposlední řadě také
na schopnost udržet si stabilní
zaměstnání.

Seriál Most! pomohl vybrat přes devadesát tisíc pro mostecký hospic

N

pro náš pilotní dotační titul,
kdy každá skupina bude disponovat objemem peněz, které
budou využity na podporu konkrétních malých projektů v regionu,“ řekl Zdeněk Matouš,
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje a dodává: „Místní akční
skupiny zajistí objektivitu od
procesu výběru projektů až po
hodnocení závěrečných zpráv
a kontrol v místě.“
V Ústeckém kraji je činných
devět místních akčních skupin, které působí na území 305
obcí Ústeckého kraje, kde žije
přes 390 tisíc obyvatel. Žadatelem do pilotního dotačního

jako poděkování regionu, kdy navíc výtěžek putuje na dobrou věc,“
doplnil náměstek hejtmana pro
cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Seriál se z převážné většiny
natáčel v reálných prostředích
města Most – v restauraci Severka, na Autodromu Most, v hotelu
Cascade, v mostecké nemocnici,
v OC Centrál, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v restauraci
U Kalendů, v místní knihovně
nebo v Chánově. V průběhu 65

natáčecích dní, po které se seriál připravoval, si v něm zahrálo
celkem 821 komparzistů převážně z Mostu a okolí.
Každé pondělí seriálu Most!
předchází pokračování jednoho
z divácky nejúspěšnějších seriálů – Rapl 2, na jehož natáčení
také spolupracovala Filmová
kancelář Ústeckého kraje a který se točil především v Ústí nad
Labem a dalších částech Ústeckého kraje.

Ústecký kraj vyhlásil dotační
program na podporu
začínajících podnikatelů
v regionu
Ústecký kraj již vyhlásil dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“. Cílem
programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti
Ústeckého kraje podporou podnikatelského prostředí regionu. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost
malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná
se o 4. ročník.
O dotaci pro rok 2019 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo
nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2018 nebo
2019) a splní podmínky programu.
Celková finanční alokace pro program je osm milionů
korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun.
Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových
uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí se uskuteční od 4. 2. do 8. 3. 2019.
Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/
p1=204744) nebo na semináři pro žadatele, který se
bude konat 13. 2. 2019. Přihlášky na seminář se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde:
https://goo.gl/forms/C9lyWU6K3Y1HZWIi2
Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016.
V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221 žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo jen 27 projektů
s nejvyšším počtem získaných bodů. O rok později bylo
přijato 169 žádostí (podpořeno 46) a v loňském roce 117
žádostí (podpořeno 48).

VÝROČÍ
Dne 16. 2. 1859 se narodil v Doubici
na Děčínsku Heinrich Lumpe. Ústecký podnikatel a obchodník s kovovým
zbožím byl náruživým ornitologem vyhlášeným daleko za hranicemi. Od Ústí
odkoupil pozemky na svahu Mariánské
skály a založil zde v roce 1908 soukromou ptačí rezervaci známou pod názvem Lumpepark. Po jeho smrti v roce
1936 Lumpepark existoval až do konce
2. světové války, kdy přešel do vlastnictví Československé republiky. V té době
se z ptačí rezervace stává zookoutek,
kde lidé trávili volné chvíle. V tu chvíli
se začala zahrada zvětšovat. Největšího
rozmachu dosáhla v 70. letech 20. století, kdy se začaly stavět nové pavilony,
které byly přístupné návštěvníkům.
Ústecká zoo na Lumpeho nezapomíná,
když na výročí 110 let od založení Lumpeparku pořádala v roce 2018 vzpomínkovou akci.
Je tomu letos 893 let, co se na Ústecku
konala bitva u Chlumce. Český kníže
Soběslav I. se 18. února 1126 střetnul
s německým králem Lotharem III. Bitvou vyvrcholil spor o české knížectví
mezi Otou II. Olomouckým a právě Soběslavem I. Ota zvaný „Černý“ se dal na
stranu Lothara a stál v čele německých
vojsk. V této krátké a krvavé bitvě nakonec Ota II. umírá a Lothar III. padl do
zajetí. Z něhož ho však po čase propouští právě český kníže Soběslav, aby mohli
být spojenci. Věděl totiž, že pokud by
porazil Lothara úplně, mohlo by to vést
k dlouhému konfliktu s celou říší.

Havelková: V začátcích mi hodně pomohlo Inovační centrum Ústeckého kraje

Ú

stecký kraj v roce 2018 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?

Mám rodinu plnou učitelů
a vím, že když se toto povolání
dělá správně, má smysl. Pár let
jsem soukromě doučovala angličtinu a získávala jsem tak praxi, které se mi na vysoké škole
nedostalo. S myšlenkou rozšířit
své služby jsem si pohrávala už

Jméno a příjmení:

Anna Havelková

Věk:

29 let

Vzdělání:

vysokoškolské - magisterské
(PF UJEP, obor Anglický jazyk a literatura
+ občanská výchova)

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání: jazyková škola Student school

déle, ale hlavním impulzem byli
rodiče dětí, které jsem doučovala. I jejich známí stáli o metody
a principy, které jsem při výuce
uplatňovala, a tak jsem jim začala doporučovat šikovné studenty.
To byl začátek mého podnikání.
Neměla jste obavu z rizika?
Ano, měla jsem velkou obavu.
S podnikáním jsem neměla sebemenší zkušenost.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné?
Nejtěžší pro mne bylo naučit se základy účetnictví a vše
správně dokladovat. Dále jsem
si musela udělat ve všem systém,
který bude fungovat. V tomto mi
hodně pomohlo Inovační centrum ICUK a Vzdělávací škola
Svět v Děčíně.

Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Nejspíše bych podnikat začala, ale později. Potřebovala bych
ušetřit více peněz na začátek
a také více odvahy.
K čemu jste dotaci především využila?
Finance z dotace jsem investovala do vybavení učebny. Součástí je i relaxační část
a spoustu her. A investovala
jsem také do platů zaměstnanců/studentů.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Nyní si hraji s myšlenkou
připojit k jazykové škole i mateřskou školu. Ze strany rodičů
zde poptávka stále je a věřím,

že bych dokázala na trh přinést
zas něco nového. Hodně se inspiruji Montessori školou Svět
v Děčíně.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?

Aby se na začátku zkontaktovali s Inovačním centrem ICUK.
Díky němu jsem se dozvěděla
o Dotaci pro začínající podnikatele a poté jsem s nimi konzultovala i jiné kroky.
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Z Rodinného stříbra Ústeckého kraje se stala vzácnost, kterou ochraňujeme

T

éměř 470 tisíc návštěvníků
zavítalo na všechny akce,
které se pyšní titulem krajského rodinného stříbra v roce
2018. Tato značka sdružující ty
nejvýznamnější akce z celého
kraje vznikla v roce 2016 a od
té doby je jejím cílem mimo
jiné udržení kontinuity a zachování největších akcí celokrajského i nadregionálního
významu. Na jejich pořádání se
podílí více než dva tisíce organizátorů a na svém kontě mají
zase o něco více účastníků než
v předchozím roce, v roce 2018
jich bylo přes dvanáct tisíc.
„Jsme rádi, že i návštěvníci
už značku rodinného stříbra
zavnímali. Také nás velmi těší
stoupající zájem organizátorů
o zařazení na seznam právě

jejich akce. Ne všem bohužel můžeme vyhovět. Každou
žádost vždy bedlivě prověříme a zařazení do programu
předchází opravdu důkladné
schvalování. Mám radost, když
vidím, jak se stávajícím akcím
daří udržet si titul a jak na sobě
každý rok pracují, aby návštěvníkům nabídli zase něco nového,“ uvedl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Stejně jako každý rok i v letošním roce najdete v nejbližších týdnech na webu
Ústeckého kraje přehledné
kalendárium s akcemi zařazenými do programu. Na všech
místech pořádajících akce pak
na vás také bude čekat aktuální leták s bližšími informacemi
k akcím.

Každý z ředitelů akcí Rodinného stříbra vloni obdržel certifikát a malý dárek od Ústeckého kraje.

Duben - Vinařské Litoměřice: 12. - 13. 4. 2019
Květen - Závod míru juniorů: 9. - 12. 5. 2019
Děčínská kotva: 15. - 19. 5. 2019
Setkání zemědělců u pomníku Přemysla Oráče: 18. 5. 2019
Novohradská pouť: 18. - 19. 5. 2019
Terezínská tryzna: 19. 5. 2019
Festival Ludwiga van Beethovena: 23. 5. - 20. 6. 2019
Červen - Interporta: 13. - 15. 6. 2019
Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice: 13. – 16. 6. 2019
Memorial Air Show: 22. - 23. 6. 2019
Červenec - Klášterecké hudební prameny: 1. - 7. 7. 2019
Tour de Feminin: 11. - 14. 7. 2019
Česko vesluje + Mistrovství světa juniorů 11. - 14. 7. 2019
Srpen - Císařský den: 24. 8. 2019
Czech Truck Prix: 30. 8. - 1. 9. 2019

Velká letní cena Ústeckého kraje: 31. 8. 2019
Září - Dočesná: 6. - 7. 9. 2019
Dožínky: 7. 9. 2019
Zahrada Čech: 13. - 21. 9 2019
Půlmaraton: 21. 9. 2019
Mezinárodní festival Lípa Musica: od 30. 9. 2019
Říjen - Josefínské slavnosti: 4. - 5. 10. 2019
Listopad - Mezinárodní taneční festival: 9. - 10. 11. 2019
Virtuosi per Musica di Pianoforte: 20. - 22. 11. 2019
Zimní sezona - Krušnohorská bílá stopa
(údržba a obnova běžeckých stop na vrcholcích Krušných hor)
Celoročně - Turistické aktivity a značení
Regionální potravina Ústeckého kraje
a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje

V Děčíně se tradiční soutěž bude konat opět v polovině května.

V pátek třináctého září se na litoměřickém výstavišti odehraje mezi zahrádkáři oblíbená akce podzimu Zahrada Čech.

Jednou z akcí Rodinného stříbra na Šluknovsku je cyklistický závod Tour de Feminin, který
se pojede od 11. do 14. července v této malebné krajině plné kopců.

První zářijovou sobotu se v Peruci na Lounsku uskuteční dožínky. Tradičně jsou hosté v čele s hejtmanem Bubeníčkem vítáni chlebem a solí. U stánků pak najdou návštěvníci nepřeberné množství regionálních

V květnu budou v Terezíně dvě akce Rodinného stříbra. Závod míru juniorů a Terezínská tryzna u památníku.

Jednadvacáté září bude v krajském městě ve znamení sportu. Ústecký půlmaraton nabídne závodníkům opět zajímavou trať kolem Labe či vnitřkem chemického podniku. Soutěží se i v kategoriích dvojic či
vícečlenných štafet. Na programu bude tradičně rodinný běh a centrem prosviští také handbikeři.

Poslední srpnový den bude pro návštěvníky připravena na mosteckém hipodromu Velká letní cena Ústeckého kraje.
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Projekt „Hračkářský průmysl v Krušnohoří: dvě země - dvě cesty“

O

blastní muzeum v Mostě,
příspěvková
organizace
Ústeckého kraje, ve spolupráci s německým spolkem Förderverein des Museums Olbernhau e.V. bude v následujících
dvou letech mapovat poválečnou historii hračkářské výroby
na obou stranách hranice Krušných hor. Krušnohorská hračka
je stěžejním tématem pro oba
partnery.
Projekt krušnohorského hrač
kářství má za cíl zmapovat a zpracovat poválečnou historii výroby
dřevěných hraček na české a saské straně Krušných hor a představit ji odborné i široké veřejnosti
včetně školní mládeže. Výroba

hraček jako doplňkové odvětví
k hornictví a následně jejich průmyslová výroba jsou součástí
společného kulturního dědictví
a její zkoumání podpoří zápis
Montánní krajiny Krušnohoří na
Seznam UNESCO.
Historie německého hračkářství je obsáhle zpracována, avšak
pouze do roku 1945. Výzkum
k hračkářské výrobě na české
straně téměř chybí. K historii
podniků VERO a DEHOR se
nepodařilo dohledat žádné prameny. Úkolem tohoto projektu je
zaplnit tyto mezery na obou stranách hranice.
V současné době probíhá důkladný badatelský průzkum,

ýherce výtvarné a literární
soutěže pro děti z mateřských a základních škol Ústeckého kraje na téma „Cestování
s prarodiči“ ocenili na krajském
úřadě náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek, ředitel
krajské dopravní policie plk. Jiří
Ušák a koordinátor BESIP pro
Ústecký kraj Jan Pechout.
„Děti a senioři jsou dvě nejohroženější skupiny v silničním
provozu. Je potřeba na ně v rámci prevence a dopravní výchovy
obzvláště myslet. Hravá forma

výtvarné soutěže je pro děti atraktivní, zábavná a zároveň jim připomene základní pravidla bezpečnosti,“ řekl náměstek Komínek.
V první kategorii pro děti z mateřských škol zvítězila Bětuška
Rychtaříková z MŠ Kameňáček
v Ústí nad Labem, v kategorii pro
žáky 1. stupně si cenu nejvyšší odnesla Ema Hrdličková z Lovosic,
v kategorii pro žáky 2. stupně vyhrála Helena Kadrabová z Budyně
nad Ohří a v kategorii literárních
prací to byla Eliška Klitschová
z Lovosic.

Přispět k projektu může i široká veřejnost.

jsou dohledávány dobové předměty a dokumentace, hledají se
pamětníci, prozkoumávají se
archivy. „Prosíme širokou i odbornou veřejnost, především
pamětníky, aby se s námi spojili,

pokud nám mohou poskytnout
předměty, stroje a zařízení související s hračkářskou výrobou
v Krušných horách,“ uvedl ředitel mosteckého muzea Michal
Soukup.

V

něna byla Sonja Vydrová, která se
dlouhodobě věnuje výrobě dřevěné
krušnohorské hračky a je poslední
nositelkou tohoto druhu dřevovýroby na české straně Krušných hor
v Ústeckém kraji. Druhým oceněným se stal kolektiv členů Asociace malířek a malířů kraslic České
republiky z Libotenic.
Ústecký kraj tímto oceněním
přispívá k naplňování celostátní
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016 až
2020 a posiluje tak snahu jednotlivců i dalších subjektů o zachování tradičních regionálních zvyků,
obyčejů a řemesel.

Při hledání dnešní památky
zavítáme do malebné obce nedaleko krajského města, kde dnes
žije pouhých 51 obyvatel. První
historická zmínka o této obci je
již z roku 1408. Objekt, který
hledáme, byl v roce 2016 zrestaurován za finančního přispění
Ústeckého kraje a Ministerstva
kultury. Je dílem místního občana Antona Hübnera, který jej
zhotovil v roce 1864. V rámci své

obnovy prošla památka konzervačními postupy a také získala
nový betonový základ a plůtek.
Památka tak dotváří přirozenou
historickou zástavbu obce. Víte,
o jakou lokální památku se jedná
a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 13. února 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.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Nejmladší vítězka Bětuška s Jiřím Ušákem, Janem Pechoutem
a náměstkem Jaroslavem Komínkem.

Sonja Vydrová a malířky kraslic oceněny Zlatým džbánkem
zubrnickém skanzenu na
Ústecku bylo předáno ocenění za zachování a rozvoj lidových
tradic Ústeckého kraje. Zlatý
džbánek, jak se ocenění nazývá,
bylo poprvé uděleno v roce 2017,
a to folklornímu souboru Lužičan
z Krásné Lípy a panu Františku
Ledvinkovi za celoživotní snahu
o záchranu lidové architektury
v oblasti Českého Středohoří.
Právě dlouholetý ředitel zubrnického skanzenu předával ocenění společně s vedoucím odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Adamem Šrejberem
v kostele sv. Máří Magdalény. Oce-

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
Brtnické ledopády, které naleznete v Českém Švýcarsku. Na
výhru se může těšit: Eliška Otavová z Varnsdorfu, Alena Motyčková z Teplic a Václav Jurčo
z Mostu. Výhercům gratulujeme.

Děti z Ústeckého kraje malovaly a psaly o Cestování s prarodiči

V

leden 2019

Jaký byl Srpen 1968 v Děčíně?
Přijďte si připomenout historii skrze známé či méně známé fotografie. Mladá generace tak bude mít
možnost mnohdy nahlédnout i do
tváří svých rodičů a lépe pochopit
atmosféru oněch tragických dnů.
Výstava potrvá do 10. února 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Oceněné ženy - Sonja Vydrová a kolektiv členů Asociace malířek
a malířů kraslic České republiky z Libotenic.

Na výstavě Hlavolamy jsou
k vidění a rozluštění nejstarší
hlavolamy světa zpracované výtvarnicí Věrou Tataro. Zároveň si
návštěvníci mohou prohlédnout
největší evropský hlavolam Big
Pelikan a další zajímavé hlavolamy
ve vitrínách. Připravené jsou interaktivní hlavolamy, kde si návštěvníci mohou zkusit vyndat obřího
ježka z klece, projet kolektivním
bludištěm, sestavit lomený oblouk
z molitanových bloků a nebo si jen
hrát s dřevěnými kostkami. V rámci výstavy je i hlavolamová herna,
kde si můžou návštěvníci vyzkoušet rozluštit hlavolamy, které si potom mohou na výstavě zakoupit.
Potrvá do 31. března 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Letošní první výstava „Ach,
zase to prádlo“ mapuje základní
oblasti hygieny: historii mytí, péči
o vlasy, ústní dutinu, holení včetně vývoje dalších kosmetických
prostředků. Na výstavě naleznete
spoustu zajímavých předmětů –
valchy, pračky, ždímačky, spodní
a noční košilky, domácí župánky,
negližé, to vše bude nové a neokoukané. Pro dámy všech věkových kategorií muzeum připravuje
na začátku března povídání o kráse. Pro mateřské školy je připraven

program s pracovním listem, kde
se děti hravou formou seznámí
s historií hygieny a hygienických
návyků, které dnes známe. Pro základní a střední školy jsou připraveny prohlídky s krátkou přednáškou. K vidění do 18. března 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 Současná česká mozaika, která je připravena akademickou sochařkou a restaurátorkou Magdalenou Kracík
Štorkánovou, ukazuje, že mozaika
není jen „socialistickým uměním“
a že výtvarná díla provedená technikou mozaiky jsou významnou
součástí naší vizuální kultury.
Výstava se koná ve výstavních
prostorách kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. K vidění
bude do 28. dubna 2019.

MUZEUM MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM
Dvě desítky velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české
státnosti nechali k desátému výročí Československa namalovat
němečtí továrníci z Ústí nad Labem Georg a Heinrich Schichtovi.
Výstava pod názvem Schichtova
epopej potrvá do 30. června 2019.

křížovka o ceny

O

tázka Čím pokřtil hejtman člun střekovských hasičů? byla
tajenkou naší prosincové křížovky. Odpověď na ni byla: labskou
vodou. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Miroslav Jeřábek z Brandýsa nad Labem,
Jaroslava Drhová z Libouchce, Miroslav Sejpka z Proboštova u Teplic, Alois Sedlařík ze Žulové a Stanislava Hačecká z Úpořin. Všem
k výhře upřímně blahopřejeme! I naše lednová 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 13. února 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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