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slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
konečně alespoň trochu cítíme příchod jara. Období, kdy máme radost
nejen ze slunečních dní, ale také můžeme ve velkém vyrazit na výlety. To,
že je spousta krásných míst v našem
kraji, která stojí za objevování, jste
z mých úst slyšeli už mnohokrát. Dnes
bych vám rád ale představil místa, která mají šanci stát se těmi opravdu světoznámými. V našem kraji jsou totiž
hned tři, která čekají na nominačním
seznamu památek UNESCO. Velmi
si přeji, aby se jim podařilo tento prestižní titul získat a Ústecký kraj v očích turistů stoupl opět trochu
výš. O osudu 22 lokalit v Krušných horách a o zápisu česko-saského projektu Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge
by měli komisaři rozhodnout ještě letos v létě. Dvě lokality jsou
právě v Ústeckém kraji – historické hornické město Krupka se
štolou Starý Martin a vrch Mědník s unikátně dochovanou krajinou formovanou těžbou a zpracováním rud po dobu téměř sedmi století. Město chmele Žatec aktuálně pracuje na přepracování
dokumentů. Památky spojené s výrobou, pěstováním a skladováním chmele Mezivládní výbor pro světové dědictví velmi zaujali
a nominace je odložená o jeden rok. A přehled významným míst,
která bojují o tento významný titul spolu s dalšími světovými turistickými unikáty, zakončuje Malá pevnost s hřbitovem v Terezíně.
Získání titulu ale neznamená jen zástupy turistů a popularitu, ale
také více pracovních příležitostí a financí pro region. Zkusili jsme
se na přínos značky UNESCO zeptat zástupců zastupitelských
klubů. Jejich odpovědi si můžete přečíst na další straně.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Poslední vlna kotlíkových dotací se blíží

V

lednu 2019 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí poslední
výzvu tzv. „kotlíkových dotací“
pro kraje. Celková alokace finančních prostředků pro Ústecký kraj je 167 738 589 Kč.
V současné době zpracovává
krajský úřad žádost o poskytnutí dotace pro Ústecký kraj. Po jejím schválení vyhlásí vlastní výzvu pro občany Ústeckého kraje
(4. Výzva Ústeckého kraje).
Podle schváleného harmonogramu projedná podmínky
dotačního programu Zastupitelstvo Ústeckého kraje 24. června
2019, následně bude program
zveřejněn na úřední desce.
Již nyní je však jisté, že v souladu s podmínkami MŽP bude
zcela vyloučena možnost podpory topení uhlím, podporovány
budou pouze tyto tepelné zdroje:
kotel na tuhá paliva pouze na
biomasu (ruční i automatické
přikládání), plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo. Není
již podporován automatický kotel na tuhá paliva kombinovaný
uhlí/biomasa.
Kotlíkové dotace administruje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, kontakty

a průběžné informace najdete na
webu ÚK v sekci Dotace a granty/Kotlíková dotace.
Příjem žádostí od fyzických
osob bude zahájen 16. září 2019.
Žádost o dotaci bude podávána
pouze elektronicky.
Kotlíkové půjčky neadministruje úřad
V únoru 2019 vyhlásil Státní
fond životního prostředí program tzv. „kotlíkových půjček“.
Celková alokace finančních
prostředků pro Ústecký kraj je
170 000 000 Kč.
Jedná se o pilotní program
finanční pomoci domácnostem a obcím. Prostředky slouží
k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva
v rodinných domech (podpořených v rámci 3. výzvy MŽP kotlíkových dotací) formou bezúročné půjčky a zároveň jako dotační
podpora obcím na projekty zlepšující životní prostředí.
Program je tedy určen pro
domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu
starého kotle. V obci zapojené
do programu budou poskytovat
poradenskou činnost související
s výměnou tepelného zdroje tzv.
kotlíkoví specialisté.
Kotlíkové půjčky administrují obce, města a městské části,
nikoliv Krajský úřad Ústeckého kraje. Informace obdržíte
na obecním/městském úřadě
v místě svého bydliště.
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Růženka boduje! V Českém Švýcarsku
stojí Rozhledna roku 2018

R

ozhlednou roku 2018 se
stala netradiční vyhlídka
Růženka na Děčínsku. Druhé
místo obsadila rozhledna Rubín u Podbořan. Ústecký kraj se
tak pyšní dvěma tituly v anketě,
kterou pořádá Klub přátel rozhleden.
Třetí místo putovalo do Olomouckého kraje, kde získala nejvíc hlasů rozhledna Kopaninka
u obce Repechy na Prostějovsku. Veřejnost mohla poslat hlas
jedné z rozhleden, které byly
zpřístupněny v loňském roce.
Klub přátel rozhleden anketu
pořádal již popáté a letos se hlasování zúčastnil rekordní počet
hlasujících.
Architektonicky zajímavá Růženka na Pastevním vrchu u Růžové na Děčínsku byla veřejnosti zpřístupněna v dubnu 2018.
Obec Růžová vyhlásila na podporu výstavby rozhledny Růženka veřejnou sbírku, na jejímž
kontě se sešlo zhruba 300 tisíc
korun. Stavba rozhledny začala
v roce 2017, slavnostní otevření
vyhlídkové věže se uskutečnilo
o rok později. Celkové náklady
na výstavbu dosáhly 2,5 milionu korun. Betonová rozhledna
netypického vzhledu je sice jen
šest metrů vysoká, je z ní ale
rozhled na Pravčickou bránu,
Milešovku, Sněžník, Sokolí

Vítězná stavba se hned po otevření v dubnu 2018 těšila velkému zájmu turistů. Na menším obrázku
pak vyhlídka Rubín u Podbořan.

vrch, ale i na saský Lilienstein.
Vyhlídka Rubín u Podbořan
je téměř osm metrů vysoká, je
z dubového dřeva – tvoří ji 500
dubových klád a vystavěna byla
mezi Dolánkami a Pšovem ve
stylu strážní věže a palisády
starověkého opevnění. Město
Podbořany dalo za rozhlednu
s veškerými dalšími náklady
přibližně 700 tisíc korun. Na
přípravě její stavby pracovalo
skoro dvacet let.

Po seriálech Rapl a Most! se v Ústeckém kraji natáčí minisérie Sever

Š

estidílná minisérie pod režisérskou taktovkou zkušeného Roberta Sedláčka bude
mít televizní premiéru sice až
na podzim letošního roku, ale
již nyní se po celém území Ústeckého kraje natáčejí její díly.
První klapka padla již v prosinci 2018 a dotočeno by mělo
být do května 2019. Natáčelo
se a natáčet se bude především
v Bílině a také v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích či Litoměřicích.

Do hlavní role obsadil režisér
zkušeného Jiřího Mádla, který
hraje kriminalistu. „Ten se snaží
vyřešit reálné kauzy, které se tu
před lety staly. Jednou z nich je
kauza solární elektrárny z roku
2010, která je vlastně hlavní dějovou linkou,“ uvedl producent
Petr Bílek. Pokračování na str. 5
Herec Jiří Ployhar právě
přepadl poštu. Naštěstí jen
v šestidílné minisérii Sever, jejíž
děj se odehrává v Ústeckém kraji.

Výtěžek z krajského plesu letos získá jirkovská armáda spásy

L

etošní ročník reprezentačního krajského plesu hostilo
Městské divadlo v Chomutově. Právě v těchto prostorách
si návštěvníci užili vystoupení
hudebních hvězd jako je Marie
Rottrová, Roman Vojtek, Milan
Peroutka či Petra Vraspírová.
Symbolický šek s výtěžkem
z prodeje vstupného, který letos činil 101 200 korun, předal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ředitelce Centra sociálních služeb v Jirkově,
kde má nově vzniknout zahrada

v blízkosti tamního azylového
domu.
Poděkování patří i sponzorům letošního plesu, kterými
jsou: EUROVIA, a.s., Severočeské doly, a.s., ČEZ, a.s., Off
road Safari a Aeroclub Memorial Air Show.
Již tradičně jde výtěžek
z plesu na podporu sociálních služeb. Ten letošní převzala
Zuzana Horčíková, ředitelka Centra
sociálních služeb v Jirkově. Zařízení funguje pod Armádou spásy ČR.

Ústecký kraj

2

Ústecký kraj díky rekonstrukci
významného silničního tahu
vylepšil dostupnost regionu

Ú

stecký kraj úspěšně dokončil realizaci projektu
Rekonstrukce silnice II/227,
II/225 – na hranice Středočeského kraje, Žatec, křižovatka
s komunikací II/224. Cílem
projektu byla rekonstrukce regionálního silničního dopravního tahu, jenž zajišťuje plnohodnotné napojení regionu
prostřednictvím silnic II. a III.
třídy na komunikaci I/13 a I/6
tvořící dopravní páteř regionu.
Došlo k rekonstrukci silnice č.
II/225 a II/227 na trase křižovatka II/224 a II/225, Chbany, Žatec, Holedeč až hranice
Středočeského kraje II/227,
jež mají význam pro zpřístupnění ostatních sídel neležících
na hlavních trasách a jejich
připojení na vyšší komunikační systém (úsek I/13 a I/16).
„Projekt přispěl ke zlepšení
dostupnosti regionu, což se

významným způsobem projeví ve zlepšení podmínek pro
život obyvatel a celkového
ekonomického rozvoje regionu a jeho konkurenceschopnosti,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk
Matouš a dodává: „Projekt
byl včetně přípravných prací realizován v letech 2015
– 2019. Samotná stavba byla
ukončena v roce 2018, projekt zatím nebyl ze strany
poskytovatele dotace MMR
ukončen. Celkové výdaje projektu činily 141 769 000 Kč,
celková výše dotace činila
123 182 000 Kč a během realizace projektu nebyla krácena.
Tento fakt je dokladem dobré práce Odboru regionálního rozvoje Ústeckého kraje,
neboť došlo k maximálnímu
využití dotace na rekonstrukci.“

NAVŠTÍVILI NÁS

Ústecký kraj navštívil švýcarský velvyslanec

Š

výcarský velvyslanec v České
republice Dominik Furgler
(na snímku) se setkal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem. Spolu s ním dorazil také velvyslanecký rada Rol
Ott. Dominik Furgler působí
na švýcarském velvyslanectví
v Praze od podzimu 2017. V úvo-

du hejtman Oldřich Bubeníček
představil Ústecký kraj, jeho historii i aktuální situaci. „Musím
přiznat, že za mých více než šest
let ve funkci, jste prvním zástupcem Švýcarské konfederace, se
kterým se setkávám. Jsem velmi
rád, že jste si k nám našel cestu,“
řekl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček švýcarskému
velvyslanci. Následovala debata
o ekonomice, průmyslu v kraji, ochraně životního prostředí,
skladbě obyvatelstva či nedostatku pracovních sil v rámci republiky i regionu.

Nexen Tire Europe chystá
na Trianglu zkušební provoz

O

aktuálním dění v továrně
Nexen Tire Europe přijel
osobně informovat hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a náměstka Jaroslava Komínka prezident
společnosti Eung young Lee (na
snímku). Korejský výrobce pneumatik staví v průmyslové zóně
Triangle v Žatci podle svých slov
nejmodernější závod své společnosti. Prezident Lee hovořil
s vedením kraje o posledních
potřebných úředních krocích,

které dělí Nexen Tire Europe od
zkušebního provozu, ale také
o stále trvajícím náboru zaměstnanců.
„Pan prezident se nám svěřil s tím, že stejně jako ostatní
zaměstnavatelé, je při nabírání
zaměstnanců trápí nedostatek
kvalifikovaných pracovních sil.
Jsem velmi rád, že vedení společnosti zastává takový názor, že se
nejprve bude všemi silami snažit
najít pracovníky mezi místními,
než bude uvažovat o náborech
cizinců,“ uvedl po setkání hejtman Oldřich Bubeníček. Při
jejich společném jednání hovořili i o provozu hasičské stanice,
která bude v nejbližších dnech
otevřena v areálu zóny.

Můj názor: ZÁPIS DO UNESCA BY PŘINESL PRO REGION SAMÁ POZITIVA
Mezi nominacemi usilujícími o zápis na seznam kulturních památek UNESCO jsou hned tři místa v Ústeckém kraji. Hornická
kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří, Pevnost Terezín a Žatec – město chmele. O 22 hornických lokalitách v Krušných
horách by komise této prestižní značky měla rozhodnout už letos v létě. Otázka pro toto vydání Krajských novin zní: Co podle
vás úspěšný zápis na seznam UNESCO může přinést nejen danému místu, ale celému regionu a kraji? Může podle vás být
přínosem nejen v oblasti cestovního ruchu?

Tereza
Hyťhová
(SPD
a SPO), krajská zastupitelka
Jsem přesvědčena o tom,
že když Ústecký kraj bude mít
kulturní památku na seznamu
UNESCO, bude to skvělé, protože v našem kraji máme plno krásných míst a památek, které by si
toto ocenění jistě zasloužily. Jelikož jsem z Krupky, tak bych byla
velmi pyšná na to, že právě “Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří” by měla být na
kulturním seznamu UNESCO.
Samozřejmě by si toto ocenění
zasloužilo i město Žatec, které je
známé svým pěstováním chmele
a výrobou velmi kvalitního piva.
Na seznamu UNESCO najdeme
např. i polskou Osvětim – Březinka, myslím si, že by se o hrůzách,
které napáchal nacistický režim
na našem území, mělo dozvědět
co nejvíce lidí po celém světě, aby
se již takové a jimi podobné hrůzy
nikdy v budoucnu neopakovaly.
Také si myslím, že lidé a turisté
z celého světa by měli kromě našeho krásného hlavního města
mít chuť a zájem poznávat také
jiné a zajímavé kouty naší české
vlasti. Když Ústecký kraj bude
mít zapsanou kulturní památku
na seznamu UNESCO, zcela jistě
to přiláká turisty do našeho kraje
a zviditelní to nejen dané místo
a kraj, ale i celou Českou republiku. To, že je potřeba pozvednout
cestovní ruch u nás v kraji, je
téma, o kterém se hovoří již celá
léta, a já jsem naprosto přesvědčena, že tohle je jedna z mnoha
možností, jak tento problém alespoň z malé části vyřešit. V případě, že alespoň jedno místo z výše
uvedených, bude zapsané na
seznamu UNESCO, bude to pro
Ústecký kraj obrovský úspěch.

Dubnové farmářské trhy

J

aro teprve začalo, ale farmářské trhy jsou již v plném proudu. Pro obyvatele regionu tak
budou i v dubnu připraveny na
náměstích. Farmáři nabídnou
lidem to nejlepší
z českých výrobků
té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské
trhy pořádá o. s.
Český um - Artificum Bohemicum pod záštitou
hejtmana. V naší pozvánce na
duben jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 3., 10., 17. a 24. dubna
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 6. a 24.
dubna od 8 do 12 hodin. Lou-

ny: Mírové náměstí, sobota 13.
a 27. dubna od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 2., 9., 16., 23. a 30. dubna
od 9 do 16 hodin.
Kadaň: Mírové
náměstí, středa
17. dubna od
9 do 16 hodin.
Roudnice nad
Labem: Husovo
náměstí, sobota
6. a 20. dubna od
8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí
Svobody, pátek 5. a 19. dubna
od 9 do 16 hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 2.,
9., 16., a 23. a 30. dubna od 9
do 16 hodin, čtvrtek 4., 11., 18.
a 25. dubna od 9 do 16 hodin.
Žatec: Náměstí Svobody, pátek
13. dubna od 8 do 15 hodin.
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Jitka Sachetová (KSČM),
krajská zastupitelka
Výjimečná rozmanitost nerostných surovin, velmi dlouhá
doba hornické historie, obrovské
množství dochovaných montánních památek, to jsou hlavní
aspekty zcela unikátní nominace
Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví. Dlouhodobá spolupráce s Karlovarským krajem
a saskými partnery propůjčuje
tomuto úsilí mimořádnou hodnotu na poli zachování kulturního dědictví pro další generace.
Vedle zjevného přínosu v oblasti
cestovního ruchu přispěje úspěšný zápis k posílení prestiže našeho kraje a vzájemných česko-německých kontaktů. Osobně se

domnívám, že dojde k zviditelnění celé řady dosud málo známých
kulturních památek a veřejnost
se tak bude moci více seznamovat s bohatou historií našeho
regionu. Silnější cestovní ruch
s sebou jistě přinese i množství
pracovních příležitostí, což je pro
život v Krušných horách velice
důležité. Nelze však opomenout
druhou stránku věci, a to je trvalý
závazek a zodpovědnost za společné kulturní dědictví, o které
budeme muset nadále pečovat.
V tomto ohledu je to úkol jak pro
samosprávy a stát, tak pro další
subjekty i jednotlivce v každém
místě nominace. Ústecký kraj se
nachází velice blízko tomu, aby
měl na svém území první památku světového charakteru. Věřím,
že si to zaslouží.

Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel
Zkušenosti z jiných měst
v České republice zapsaných na
tento prestižní světový seznam
hovoří naprosto jasně. Zápis na
seznam UNESCO znamená nejenom velkou prestiž, ale také násobný rozvoj cestovního ruchu,
tvorbu nových pracovních míst
a celkový kulturní i ekonomický rozvoj daných lokalit i celého
našeho kraje. A to je přesně to,
co se svými kolegy od zápisu očekáváme. Pracujeme na mnoha
frontách současně, aby se náš region rozvíjel po všech stránkách.
Místní i regionální ekonomika je
podobně jako hospodářství celého státu vzájemně provázaným
celkem. V dnešním propojeném
světě nic nefunguje samostatně
a sdílené efekty se projevují ve
všech oblastech. Rozvoj cestovního ruchu tak nutně ovlivňuje
také stavebnictví nebo další oblasti služeb. V neposlední řadě
jde také o zvýšení povědomí našich spoluobčanů o kulturních
hodnotách, které jsou kolem nás.
Myslím, že můžeme být hrdí na
dědictví, které nám naši předci zanechali. V našem případě
historického hornického města
Krupka se jedná o společnou sasko-českou nominaci Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge, na které pracujeme již
20 let. Na české straně kandidují
se svými hornickými kulturními
krajinami a památkami Krupka,
Měděnec, Jáchymov, Boží dar,
Horní Blatná, Abertamy a Loučná pod Klínovcem. Dotčená
krušnohorská města v Čechách
i Sasku podnikají významné kroky k tomu, aby vybrané památky
byly s náležitou péčí prezentovány široké veřejnosti, a mohly se
tak úspěšně rozvíjet. Vzájemně
či samostatně pracujeme na projektech, které naše společné úsilí
podporují. V rámci nominace je
totiž nesmírně důležité ukázat,
že navržené památky si zápis
na seznam UNESCO nejenom
zaslouží, ale také že o ně bude
náležitě pečováno i do budoucnosti, aby byly zachovány pro bu-

doucí generace. Zápis na seznam
UNESCO však s sebou také nese
zmíněnou velkou odpovědnost
uchovat a rozvíjet zapsané pamětihodnosti. Proto je třeba o zapsané statky řádně pečovat. Nejedná
se tedy pouze o velkou prestiž, ale
také ohromný závazek. Zapsáním na světový seznam tedy nic
nekončí, ale naopak se startuje
další etapa rozvoje jednotlivých
památek i regionu. Je také třeba
neustále komunikovat s občany,
kteří mají mnohdy obavy, především pak v případech, kdy chtějí
rekonstruovat své nemovitosti, např. v městské památkové
zóně. Nemusejí mít žádné obavy,
protože statut městské památkové zóny již s sebou nese takový
stupeň památkové ochrany, že
zápis na seznam UNESCO tuto
ochranu nezvyšuje, a tím pro
vlastníky nemovitostí ani nenarůstá administrativní náročnost
při opravě domů. Naopak vzroste možnost získávat nové zdroje
financování a dotací. V Krupce
jsme ve spolupráci jak s Ministerstvem kultury ČR a dalšími
odbornými institucemi, tak také
s mnoha jednotlivci a nominovanými městy vyvinuli několikaleté
úsilí, aby Krušné hory se svými
hornickými památkami na obou
stranách hranice byly uvedeny do
klubu těch nejlepších a nejhodnotnějších památek světa. Naše
památky by se tak dostaly do
společnosti egyptských pyramid
nebo Velké čínské zdi. Rozhodnutí o zápisu Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge
na Seznam světového dědictví
UNESCO, jehož nedílnou součástí je Hornická kulturní krajina Krupka, padne již za čtyři
měsíce na začátku července během zasedání Světového výboru
UNESCO v ázerbájdžánském
Baku. Je ale těžké odhadnout,
kdo jak dopadne. Skutečně záleží
až na rozhodnutí Světového výboru UNESCO. Držme si palce!

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Milí čtenáři, téma uvedené
v záhlaví této rubriky, kam můžeme jako zastupitelé vyjadřovat
své názory pouze na připravená
témata, je stejné jako před rokem. Krajské noviny jsou prostě
kreativní. V oblasti památkové
péče se od loňska změnilo snad
jen to, že kraj pro rok 2019 dal do
rozpočtu na dotační titul obnova
památek pouhých 10 milionů.
Vloni po naší intervenci, bylo milionů dvacet. Kde ale brát, když je
potřeba nakoupit drahé autobusy a provozovat drahou dopravu
v režii našeho kraje. Ony také
chybí peníze na dofinancování
provozu v domovech pro seniory
v našem kraji, jedná se o několik
desítek miliónů. MPSV dostalo
za úkol od předsedy vlády šetřit
a tak kraj dostal méně. Kdopak
a z čeho ztrátu dofinancuje? Zajímavé téma pro názor zastupitelů
se nabízí i po posledním březno-

vém zasedání zastupitelstva kraje, kdy došlo k rozkolu v koalici
mezi KSČM a ČSSD. Příčinou
jsou prý změny v kompetencích
a také ve výsledku personálního auditu, který si nechal kraj
zpracovat. Audit stál cca 2 mil.
z veřejných peněz a je pravděpodobně „tajný“. Výsledek dorazil
na kraj již v říjnu loňského roku
a dodnes jej znají zřejmě jen zasvěcení, byť jsem jej chtěl poslat
již vloni v listopadu, letos v lednu
a naposledy v březnu na zastupitelstvu. Copak zajímavého asi
audit objevil? Pravděpodobně
zjistil to, co už víme dávno i bez
auditu. Nadbytečné počty úředníků, nekoncepční vedení úřadu
a s tím spojené naddimenzované
výdaje úřadu. Tak až se k auditu
konečně dostaneme a budeme
jeho výsledky zavádět do praxe,
tak jistě ušetříme zdroje například i na památky a nejen na ty,
které aspirují do zápisu na seznam UNESCO.

Jan Richter (ANO), krajský
zastupitel
Zápis na seznam UNESCO je
vždy velmi prospěšný danému
místu, regionu i kraji, potažmo
celému státu. Zařazení památky
do seznamu UNESCO přináší
lokalitám (celé republice) prestiž, která je samozřejmě do určité
míry vnímána i za hranicemi daného státu. Vliv na cestovní ruch
je poté zřejmý. Navíc přenášíme
budoucím generacím něco, co je
svým způsobem odkazem minulosti. Tento fakt je poté zaručeným lákadlem, které je v oblasti
cestovního ruchu zapotřebí. Už
jen podle hlavních činností, kterými se UNESCO zabývá, je jasné, že vliv nebude pouze v oblasti
cestovního ruchu, ale bude se
prolínat odvětvími jako je vzdělání, přírodní vědy, humanitní
vědy, kultura i komunikace. Jako
další přínos vidím také to, že takový zápis má vliv na ekonomiku,
protože v daném místě dochází
ke zlepšení podmínek pro aktivní
občany a to v tom smyslu, že mohou vznikat nová pracovní místa,
nové možnosti pro podnikatele,
tržby se zvyšují a s tím souvisí
i zvyšování životní úrovně a navyšování financí v rozpočtech
daných obcí nebo měst. Na druhou stranu s sebou jistě zvýšení
atraktivity dané lokality přináší
do jisté míry narušení klidu místních obyvatel a bezpochyby také
zvýšení administrativní zátěže.
Celkově ale dle mého názoru převažují kladné dopady úspěšných
zápisů na seznamu UNESCO
nad těmi negativními a za každý
nový zápis musíme býti jen rádi.
Do budoucna je také z mého pohledu nutné se zamyslet nad tím,
zda by nebylo vhodné v rámci
rozvoje turistiky myslet na to, jak
dané lokality zpřístupnit i stále se
rozrůstající rodině karavanistů
a to prostřednictvím budování
vyhrazených míst pro parkování
obytných vozů a karavanů.

Ústecký kraj
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Novinky DÚK pro letní turistickou sezonu 2019
P
ro Dopravu Ústeckého kraje
(DÚK) začíná v sobotu 30.
března letní turistická sezona.
DÚK do ní i letos vstupuje s řadou novinek.
Oblíbené turistické lodě
DÚK mezi Ústí nad Labem a Litoměřicemi (linka 901) a mezi
Ústí nad Labem a Hřenskem
(linka 902) letos vyplují hned od
začátku sezony. Novinky DÚK
nabízí zejména na lince 901.
V období od 12. července do 30.
srpna jsou nové tzv. „Nučnické
plavby“ - pravidelné plavby každý pátek mezi Ústí nad Labem
a Nučnicemi. Nabídka mimořádných plaveb lodní linky 901
je pro rok 2019 sice oproti loňsku ochuzena o Štětský jarmark,
Roudnické vinobraní a plavbu na FEDO, nově ale přináší
podzimní plavbu 16. listopadu
z Ústí nad Labem na podzimní
otevřené sklepy v Roudnici nad
Labem.
Od 30. března vyjede také většina nostalgických motoráčků a turistických vlaků DÚK.
Linky T1-T6 budu v provozu

podobně jako v uplynulých sezonách až do konce října. Linka
T1 pojede nově kromě víkendů
i ve všední dny, a to od června do
září. Pod linkou T2 z Děčína do
Krásné Lípy a Mikulášovic letos
nově naleznete nejen už zavedený cyklovlak, ale také turistické
spoje, které do loňska jezdily
pod linkou U27.
Nejvýznamnější letošní změnou je ale rozšíření „rodiny“
turistických vlaků DÚK o linky
T7 a T8. Vejprtská horská dráha
mezi Chomutovem, Křimovem
a Vejprty (linka T7) je prvním
přírůstkem, který do loňska jezdil pod označením U15. Letos
se linka T7 rozjede 27. dubna
a v provozu bude do 29. září.
Kromě pravidelných víkendových spojů DÚK s motoráčky
řady 810 s cyklovozem nebo
motoráčkem řady 814 Českých
drah nabídne o prázdninách
mimo Tarif DÚK i mimořádné
nostalgické jízdy historických
souprav, které ve spolupráci
s Ústeckým krajem připravila společnost LOKO-MOTIV.

dava.
Autobusová turistická doprava DÚK má pro sezonu 2019
řadu omezení. Většina z nich
se týká cyklistů. Na Ústecku
nebude oproti loňské sezoně
s ohledem na provizorní dopravu DSÚK k dispozici rozšířená
přeprava kol na linkách 451
Krásný Les – Ústí n.L. – Suletice, 453 Libouchec – Ústí n.L.
– Rýdeč, 455 Ústí n.L. – Český
Bukov, 456 Ústí n.L. – Chvalov
a 457 Ústí n.L. – Dubice. Kola
se nebudou vozit ani na nejoblíběnější cyklobusové lince minulých let mezi vozy s nástavbou
na kola, lince 452 Úštěk – Ústí
n.L. – Bahratal. Rozšířená přeprava jízdních kol na Ústecku
by měla být zrušena jen na letní
sezonu 2019 a pak znovu obnovena. Podobně by to mělo být
s linkou 660 Lovosice – Třebenice – Most, kde se letos kola taktéž přepravovat nebudou. Trvale
byla zrušena rozšířená přeprava
kol na lince 745 Žatec - Lubenec.
Turisté cestující do saského příhraničí by pak měli počítat s tím,

Historický vlak je zajímavý i pro
cyklisty - sestává z motoráčku
s přezdívkou Hurvínek a z přípojného vozu na kola ZTR, ve
kterém mohou cyklisté přepravit
kolo zcela zdarma.
Do turistických železničních
linek je v letošní sezoně pod číslem T8 nově zařazena i svými
úchvatnými mosty a tunely vyhlášená Moldavská dráha. Ještě
loni jezdila pod číslem U25 jen
mezi Mostem a Moldavou. Od
podzimní opravy trati se ale linka rozšířila i o spoj z Ústí nad
Labem. Na Moldavu v Krušných
horách se tedy letos s linkou T8
dostanete buď motoráčkem 810
s vozem pro přepravu kol směrem od Mostu, nebo soupravou
RegioShark (Žralok) od Teplic
a od Ústí. Linka T8 je o víkendech v provozu celoročně, v období od 17. 6 do 30.8. navíc jezdí
i v pracovních dnech. Mimo Tarif DÚK se na Moldavu v roce
2019 můžete svézt historickými
vlaky během mimořádných jízd
ke Dnům evropského dědictví 7.
a 15. září na trase Most – Mol-

elezniční dopravce RegioJet
a zástupci předního evropského výrobce železniční techniky
– polské společnosti PESA Bydgoszcz SA podepsali smlouvu o dodávce sedmi nových nízkopodlažních souprav elektrické trakce
PESA Elf.eu pro zajištění provozu
krajem objednávaných regionálních spojů v Ústeckém kraji.
Celková hodnota zakázky je
více než půl miliardy korun s tím,
že společnost PESA Bydgoszcz
SA dodá během druhé poloviny
roku 2021 všech sedm souprav
tak, aby plné zahájení jejich provozu mohlo proběhnout v sou-

ladu se smlouvu mezi RegioJet
a Ústeckým krajem od změny
jízdního řádu v prosinci 2021.
Podpis smlouvy o pořízení jednotek PESA Elf.eu navazuje na vítězství RegioJetu v poptávkovém
řízení Ústeckého kraje na zajištění
provozu regionálních spojů na linkách U5, U7 a U13 a doplňkových
výkonů v rámci aglomerace Ústí
nad Labem a na uzavření smlouvy
o těchto výkonech mezi Ústeckým
krajem a společností RegioJet.
Radim Jančura, předseda
představenstva a majitel společnosti RegioJet a.s., k tomu
poznamenává: „Dokázali jsme

Rychlíky přes Šluknovsko budou

N

áměstek pro dopravu Jaroslav Komínek se sešel se
svým protějškem z Libereckého
kraje, náměstkem Janem Svitákem, aby řešili možnost omezení
přímého rychlíkového spojení
Šluknovska s Českou Lípou
a další možnosti zlepšení mezikrajské dopravy.
Ministerstvo dopravy omezilo objednávku rychlíků s tím,
že spoj z Kolína má nově končit
v Novém Boru. To se nelíbilo
místním starostům. Na klíčovém lednovém jednání na ministerstvu padla dohoda, že dopravce ARRIVA zachová spojení
až do Rumburku s tím, že úsek

z Nového Boru bude hradit Liberecký a Ústecký kraj.
„Před Vánoci jsem slíbil starostům Šluknovska, že v rámci
Dopravy Ústeckého kraje uděláme maximum pro to, aby nedošlo
k omezení rychlíkového spojení.
Jsem rád, že se podařilo tento slib
naplnit. Pokud sečteme osobní
vlaky a rychlíky na trati Rumburk
– Česká Lípa, dojde od příštího
roku k posílení, bude jich jezdit
víc než nyní,“ řekl po jednání
náměstek Komínek. Po dohodě
s Libereckým krajem a dopravcem objedná Ústecký kraj pět
párů rychlíků denně, šestý pár
navíc v pátek, sobotu a neděli.

R

Vlaky PESA zvenku i zevnitř.

Ústeckému kraji nabídnout nové
moderní elektrické soupravy
a zvítězit v poptávkovém řízení
s nejlepší cenou. Je to i díky tomu,
že provoz nových elektrických
souprav bude úspornější a zároveň také výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Cestující se
mohou těšit na nové služby, jako
je například internet zdarma,
a větší pohodlí při cestování.“

Náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek doplnil: „Jednou
z podmínek pro uzavření smlouvy se společností Regiojet bylo
nasazení nových a moderních
vozů. Uzavřením smlouvy na jejich dodání jsme zase o krok blíž
modernizaci vozového parku
na krajských kolejích. Věřím, že
cestující budou s kvalitou vlaků
a dalšími službami spokojeni.“

Uzavírka mostu přes Labe
ve Štětí ovlivní dopravu

S

Přívoz bude v provozu denně, cca od 4:20 do 23:00 hodin,
v pravidelných dvacetiminutových intervalech. V pracovní dny
během ranní špičky, v rozmezí
od 7:20 do 7:40 hodin, budou
zavedeny posilové spoje. Přívoz
bude součástí tarifu Dopravy
Ústeckého kraje. V rámci uzavírky mostu ve Štětí dochází
k prodloužení cestovních dob
na některých relacích a k odlišným časovým polohám některých spojů. Upozorňujeme též
na nutnost častějších přestupů,
které se budou odehrávat nejvíce na náměstí v obci Hoštka.
Veškeré informace ke změnám provozu veřejné dopravy
budou k dispozici také v dopravní informační kanceláři DSÚK
ve Štětí na Novém náměstí 139.

platností od 1. dubna 2019
je ve Štětí ohlášena úplná
uzavírka mostu přes řeku Labe,
a to pro veškerou dopravu. Předpokládaný termín ukončení náhradního provozu přívozu je 30.
června 2020. Změny vyvolané
uzavírkou se dotknou autobusového provozu v celé oblasti Štětska a Roudnicka.
Uzavírka mostu a s ní spojená
dopravní opatření na objízdných
komunikacích ovlivní provoz
autobusových regionálních linek, tj. linek č. 625, 633, 634,
635, 672. Úsek Štětí a Hněvice
bude po celou dobu rekonstrukce mostu nahrazen přívozem.
Zavádí se nové dočasné linky
639 a 675. Jízdní řády všech linek najdete na zastávkách nebo
na www.dopravauk.cz.
směr Hoštka
Račice

Štětí,Sepap

625,633,(634)
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Uzavírka mostu přes Labe ve Štětí
plánek linkového vedení
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autobusová linka
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pěší chůze
672 – linka s výlukovým JŘ
672 – úsek linky zrušen
zastávka BUS

Štětí,hot.dům

Štětí,AN

625,633
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železnice Praha-Děčín

Z Libereckého kraje dorazil náměstek pro dopravu Jan Sviták
(vlevo uprostřed) a jednatel Koridu Pavel Blažek. Na druhé straně stolu seděl
náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek a vedoucí odboru dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek.

že v letošní letní sezoně nebude
k dispozici autobusová linka 583
Vejprty – Annaberg-Buchholz.
Na celodenní výlet s DÚK
do vzdálenější části regionu je
výhodné pořídit si celodenní

síťovou jízdenku DÚK, kterou
můžete zakoupit pro jednotlivce, rodiny i skupiny. Kompletní
jízdní řády linek DÚK včetně
kalkulátorů jízdného naleznete
na www.dopravauk.cz.

Na tratě v Ústeckém kraji
vstoupí Die Länderbahn

V Ústeckém kraji vyjedou nové vlaky Pesa,
smlouva na jejich výrobu už je podepsaná

Ž

Na Labe opět vyjede loď linky 901 Ústí nad Labem – Litoměřice.
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Štětí,sídliště

ada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření smlouvy
na zajištění železniční dopravy na Lounsku. Od prosince
2019 tu bude jezdit dopravce
Die Länderbahn, který nasadí
sedm vozidel RegioSprinter,
jež následně ještě projdou modernizací.
„Dnes jsme udělali další krok k zajištění železniční
dopravy v Ústeckém kraji od
prosince letošního roku. Díky
rozhodnutí rady už nic nebrání uzavření smlouvy na druhý
ze tří základních železničních
balíčků, přičemž se stále jedná
s Českými drahami o posledním souboru. Na tratě v kraji
tak vstoupí další soukromý
dopravce. Věřím, že to bude ke
spokojenosti cestujících,“ řekl
náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.
Rozhodnutím o uzavření
Smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou
drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje budou zajištěny dopravní
výkony v provozním souboru
„Lounsko“, který se skládá z linek U12 (Osek – Most – Louny – Rakovník), U14 (Jirkov
– Chomutov – Žatec – Lužná
u Rakovníka) a T7 (Chomutov
– Vejprty) v období prosinec
2019 – prosinec 2029.
Průměrný rozsah služby
v jednom roce plnění bude
1 281 000 vlkm, nabídnutá
cena je 126,38 Kč. V provozu
se počítá se sedmi základními
vozidly splňujícími přesně de-

finovaná kritéria. Ústecký kraj
požaduje ještě záložní vozidlo
stejných parametrů, aby cestující v případě mimořádné události nepoznali rozdíl ve kvalitě.
Dopravce nabízí k zajištění
výkonů vozidla RegioSprinter,
které poskytují až 70 míst k sezení, nízkopodlažní nástup/
výstup, včetně nízkopodlažní
části vozidla (celá střední část
mezi nástupními dveřmi), velká panoramatická okna, WC,
systém pro snižování teploty,
systém vytápění a audiovizuální informační systém. Společnost Die Länderbahn se
dohodla s Ústeckým krajem
na dvouletém přechodném
období, během kterého projdou vozy postupnou modernizací (rekonstrukce podlahy,
sedáků, čalounění a doplnění
opěrek hlavy, modernizace
systému pro snížení teploty,
úprava audiovizuálního systému vozidla, úprava konfigurace vnitřního prostoru vozidla
tak, aby vznikl větší víceúčelový prostor pro přepravu vozíčkářů, dětských kočárků nebo
jízdních kol, úprava vnějšího
vzhledu vozidla (polepení folií)
v barvách DÚK).
Jednou z podmínek smlouvy
je bezpodmínečné plné zapojení dopravce do integrovaného
dopravního systému Doprava Ústeckého kraje, tj. včetně
uznávání elektronických jízdních dokladů uložených na čipových kartách DÚK, dále pak
integrace v rámci PID a Státního jednotného tarifu.

Webové stránky Dopravy
Ústeckého kraje v novém hávu

W

eb Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) najdete od konce
března v novém. Kromě vizuální stránky se změnilo taktéž jeho uspořádání a to zejména s ohledem na množství aplikací,
které již web www.dopravauk.cz cestujícím nabízí.
Jednotlivé aplikace mají už také nově své subdomény, takže do
nich můžete vstupovat napřímo. Aktuální polohu spojů naleznete na provoz.dopravauk.cz
Cenu jízdného DÚK si můžete spočítat prostřednictvím virtuální jízdenky jizdenka.dopravauk.cz nebo v kalkulátoru jízdného
kalkulator.dopravauk.cz.
Vyhledávač spojení je k dispozici na spojeni.dopravauk.cz
a jr.dopravauk.cz - to je subdoména pro vstup na portál linkových, zastávkových a souhrnných jízdních řádů spojů DÚK.
Aktuální odjezdy nejbližších spojů na virtuálních odjezdových
tabulích pak naleznete na tabule.dopravauk.cz.
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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.

Velikonoční jízda - velikonoční jízda v Mikulášovicích navazuje na předválečnou tradici
výpravného pochodu jezdců na
koních a hudebníků. V průvodu
cválají koně a desítky poutníků,
hudební doprovod čítá desítky
muzikantů z celého regionu.
Putuje se ulicemi města, na řadě
míst se zastavuje a muzicíruje,

součástí jsou liturgické skladby.
Průvod vychází od kostela, kde
akci požehná farář a putování
končí opět u kostela závěrečnou
skladbou. Na akci jezdí mnoho
českých i zahraničních návštěvníků. Pro svou velkolepost a tradici byla certifikována značkou
Českosaské Švýcarsko regionální produkt®. Přijeďte ochutnat
tento zážitek na velikonoční neděli 21. dubna 2019 do Mikulášovic i vy.
Kurzy lidové tvorby a tradice - během celého roku Jiřina
Šustrová pořádá v Bechlíně kurzy lidové tvorby, které byly certifikovány jako zážitek s označením České středohoří regionální
produkt®. V kurzu se naučíte
upéct staročeský perník, nekynuté tzv. vizovické pečivo nebo

i tzv. pečivo obřadní, případně
rozmanité kynuté pečivo. V dalším kurzu vyrobíte figurky z kukuřičného šustí nebo výrobky ze
slámy. Kurzy jsou připravovány
jako skupinové, ideálně do 10
účastníků, ale po telefonické
domluvě je možno zajistit i kurz
individuální, případně pro školní skupiny. Materiál pro kurzisty
zajišťuje Prodejní dílna lidové
tradice.

Užitná a dekorativní kamenina - točení na hrnčířském
kruhu Soňu Růžičkovou hrozně
moc baví. Ráda si hraje s hlínou,
užívá si její vůni, měkkost a dává
jí tvar. Proto založila keramické
studio Věci z peci v Chabařovicích, kde tvoří užitnou i dekorativní slinutou kameninu,

pálenou v plamenu plynem
otápěné pece a certifikovanou
značkou Krušnohoří regionální
produkt®. Jedinečné zabarvení dodané použitím místními
surovin, jejich kombinací a působením ohně dává výrobkům
osobitý a nezaměnitelný vzhled.
Zdravotně nezávadné glazury
míchá Soňa sama, při výrobě se
snaží využívat jíly a přírodní materiály z Krušných hor. Všechna
keramika je vypálena při teplotě
kolem 1300 °C a to jí zaručuje
vysokou odolnost.

prostor je poskytován vystavovatelům zdarma a návštěvníci
platí dobrovolné vstupné. Otevírací doba je o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin od března
do října, popřípadě na zazvonění. Návštěvu větší skupiny lze
sjednat i v týdnu. Tematicky se
galerie zaměřuje na amatérskou
fotografii, probíhají zde i dokumentační výstavy, které se týkají
hlavně regionální historie. V objektu galerie se nachází i klenutá kuchyňka z konce 19. století
s originální výbavou z 1. republiky, do které návštěvníci mohou
nahlédnout. Aktivity galerie byly
certifikovány značkou Poohří regionální produkt®.

Galerie amatérské fotografie U Plazíka - galerii U Plazíka
provozuje v Peruci pan Miroslav
Blažek od roku 2007. Výstavní

Ústecký kraj prezentoval na veletrhu Holiday World to nejkrásnější z regionu a pokřtil cykloprůvodce Labské stezky

V

ýstaviště Praha hostilo na
konci února 28. ročník
středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World.
Mezi stovkami vystavovatelů
nechyběl ani stánek Ústeckého
kraje s expozicí Brána do Čech.
A právě zde pokřtili v úvodní den akce aktualizovaného
cykloprůvodce Labská stezka
2019.
Stezka je top evropskou dálkovou cyklotrasou a nabízí 1
300 kilometrů jedinečného
spojení historie, architektury
a přírody. Vede atraktivním prostředím od pramene Labe v Krkonoších až k Severnímu moři
u německého Cuxhavenu. Nový

průvodce provede cyklisty po
trase, ale nabízí i široký výběr
ubytovatelů a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky.
„Labská stezka je bezpochyby
fenomén cykloturistiky v České
republice s evropským přesahem. Ústecký kraj je na svém
území majoritním investorem
výstavby Labské stezky. Letošní
rok Ústecký kraj začne budovat
poslední etapu na Roudnicku,
a odtud to již není daleko do
Středočeského kraje. Jedná se
o etapu Dobříň – Račice, která má být dokončena do roku
2019, etapu Račice – Hněvice
a etapu Třeboutice – Nučnice,
kde práce započnou v roce 2019

Křest cykloprůvodce Labská stezka 2019. Druhý zleva Zdeněk
Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

a skončí v roce 2020. Nejenom,
že se tak turisté pohodlně dostanou ze státní hranice do Prahy a obráceně, ale budou moci
na kole navštěvovat Centrum
vodních sportů v Račicích, kde
se na vodním kanálu odehrávají
evropské a celosvětové bitvy ve
vodních sportech. Dovrší se tak
letitá práce na tomto turistickém fenoménu,“ řekl k Labské
stezce náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš
a dodává: „Nesmírně důležitý
je marketing Labské stezky,
proto se těším ze křtu letošního
vydání Cykloprůvodce Labské
stezky 2019. Ať je všem cyklistům skvělým pomocníkem

napěchovaným aktuálními informacemi a přehledovými mapami. Věřím, že si v něm každý
cyklista najde to, co potřebuje.“
Cykloprůvodce bude od března
opět zdarma k dostání v zainteresovaných infocentrech.
Kromě vlastní expozice, kde
Ústecký kraj prezentoval hlavně své čtyři destinace (České
Švýcarsko, České středohoří,
Krušné hory a Dolní Poohří),
byl součástí expozice zahraniční partner z Polska - Okres
Ostróda, se kterým má kraj
smlouvu o spolupráci. Pult tam
měl také Tourist Organisation
of Republic of Srpska.

Na krajském úřadě se řešila Expozice v děčínském muzeu dává návštěvníkům
problematika venkova
možnost nahlédnout do duchovního života našich předků

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem
proběhlo jednání Valné hromady
Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje, který se zaměřuje
na problematiku venkova Ústeckého kraje a aktivně se snaží
o jeho obnovu a prosperitu.
V úvodu setkání přítomné pozdravil také hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, který
promluvil o tématech dopravy, možnostech získání dotací
od kraje i podpoře mládežnického sportu. „Ústecký kraj je
vždy připraven obcím pomáhat
v rámci svých kompetencí. V oblasti dopravy se nám podařilo
situaci stabilizovat, podařilo se
posílit dopravní obslužnost i na
problematickém Litoměřicku.
Další dobrou zprávou je, že se
na Švestkovou dráhu vrátí celotýdenní provoz vlaků,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
Stěžejním bodem jednání byla
bilance loňského roku, zejména zpráva o hospodaření za rok
2018, ale také plán aktivit a čin-

ností na rok 2019, včetně rozpočtu. Jedním z hlavních úkolů spolku je spolupráce nejen s krajem
při zajišťování soutěže Vesnice
roku v Ústeckém kraji. Letos se
uskuteční už 25. ročník této soutěže. Přihlášky mohou obce podávat až do 30. dubna 2019.
V rámci diskuze zazněla
problematická témata, jako je
zaměstnanost na venkově či
dostupnost lékařské péče. Aktuálním celorepublikovým problémem je vylidňování venkova,
které obce trápí čím dál více.
Spolek pro obnovu venkova České republiky je nevládní
neziskovou organizací, jejímž
úkolem je přispívat k rehabilitaci
venkova, k obnově a prohloubení
společenského a duchovního života na venkově i k posílení hospodářské stability a prosperity
venkova. Konkrétně Spolek pro
obnovu venkova Ústeckého kraje
se začal utvářet počátkem roku
2007, kdy bylo svoláno první
jednání starostů obcí, kteří měli
zájem o založení.

Řešila se i závažnější témata jako nezaměstnanost na venkově či
dostupnost lékařské péče.

J

eden z hlavních úkolů každého muzea je kromě shromažďování, uchování a zpracovávání dokladů historického
vývoje daného regionu i jejich
prezentace veřejnosti. Děčínské
muzeum zve návštěvníky od listopadu minulého roku na novou
expozici, která byla otevřena po
více jak čtyřech letech příprav.
Stálá expozice „Gotické umění
na Děčínsku“, představuje to
nejcennější, co se z období gotiky v regionu zachovalo.
Náklady na vybudování nové
reprezentativní expozice dosáhly částky téměř 1,5 mil. Kč,
významnou měrou přispěl zřizovatel muzea Ústecký kraj a Ministerstvo kultury ČR. Kromě
23 gotických plastik, vzniklých

v období od první poloviny 14.
století do první čtvrtiny 16. století, jsou v expozici prezentovány
i vzácné archeologické nálezy
z výzkumů v děčínském okrese,
mezi nimiž mimořádné místo
zaujímá tzv. „šluknovský poklad“, obsahující celkem 59 českých a míšeňských grošů včetně
stříbrné pozlacené šatové spony
s reliéfy českých lvů. Jedná se
o unikátní nálezový soubor, který
nemá na českém území obdoby.
Kulturně-historická cena nálezu byla stanovena na částku
více jak 1,65 mil. Kč. Soubor
gotických plastik a archeologických nálezů pak vhodně doplňuje i pozdně gotická monstrance
z počátku 16. století. Duchovním otcem a autorem scénáře

Expozici tvoří také 23 plastik z období gotiky.

expozice je historik umění PhDr.
Ĺubomír Turčan, který se bádání
v oblasti gotického umění severních Čech věnuje již od poloviny
80. let minulého století. Expozi-

ce dává návštěvníkům možnost
nahlédnout do duchovního života našich předků a obdivovat
uměleckou invenci neznámých
středověkých umělců.

Kardiocentrum pro Ústecký kraj je na dosah

P

ředstavitelé Krajské rady
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče se sešli
s vedením Krajské zdravotní a.s.
za přítomnosti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a náměstka pro
zdravotnictví Stanislava Rybáka. Hovořilo se především o kolektivním vyjednávání o platech
zdravotnického i nezdravotnického personálu v nemocnicích
Krajské zdravotní a o vznikajícím komplexním kardiocentru
v Ústeckém kraji.
Předseda představenstva KZ
a.s. Jiří Novák informoval o postupu při přípravě na ustavení
komplexního kardiologického
centra v Masarykově nemocni-

ci v Ústí nad Labem. Připraven
je tým se špičkovými operatéry,
proběhly investice do vybavení, jsou uzavřeny smlouvy na
hrazenou zdravotnickou péči
pro kardiochirurgii, vše tedy
spěje k tomu, že v příštím roce
by mohlo být v Ústeckém kraji
ustaveno první komplexní kardiocentrum. Náměstek Rybák
připomněl, že Ústecký kraj je
připraven vznik centra podpořit, v loňském roce přispěl
30 miliony korun na úhradu
zákroků, které ještě nehradí
zdravotní pojišťovny. Také se
připravuje projektová dokumentace na výstavbu nových
operačních sálů, což bude in-

U jednání nechyběl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav
Rybák ani generální ředitel Krajské zdravotní a.s. Petr Fiala a Jiří Novák,
předseda představenstva KZ.

vestice za 850 milionů korun.
„Jsem rád, že se Ústeckému
kraji podařilo vybojovat onkologické centrum. Vznik kardiocentra je dalším logickým krokem a občané kraje si zaslouží,
aby měli špičkovou zdravotní

péči v dosahu,“ řekl hejtman
Oldřich Bubeníček.
Představitelé odborů se dohodli s vedením KZ, že v květnu
zahájí kolektivní vyjednávání.
Nová kolektivní smlouva by
měla platit od 1. 7. 2019.

Ústecký kraj
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Grafici z Hamru sklidili s autorskými kalendáři úspěch

H

amerští grafici patří mezi
špičku svého oboru. Potvrdili to hned třemi oceněními,
která si přivezli z celorepublikové soutěže Doteky papíru pořádanou firmou Antalis. Tématem
letošního uměleckého klání se
stal Kalendář. Obor Grafický
design Střední odborné školy
v Litvínově-Hamru, příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
reprezentovali žáci třetího ročníku.
„Zadání pro tento rok bylo ve
znamení kalendářů. Žáci pracovali s daným papírem a museli se
poprat s jeho vlastnostmi a vyzdvihnout je, udělat kalendář
něčím zajímavý, neobvyklý,“

popsala učitelka Eva Myroniuková.
První místo obsadil Pavel Töth
s kalendářem Měsíčník. „Na
kalendář jsem nahlížel jako na
prostorový objekt. Důraz jsem
kladl především na čistotu a jednoduchost,“ vysvětlil Töth. Jeho
kalendář měří patnáct metrů
a záměrem autora bylo umístění
kalendáře na stěnu a následné
odtrhávání jednotlivých dnů.
Töth použil jeden typ papíru, ze
kterého Měsíčník vytvořil pomocí laserování.
Na druhém místě se umístila
Nicola Poljanská s Pop up kalendářem. „Jedná se o papírovou
trojrozměrnou
architekturu,

kterou jsem vložila do knihy. Po
otevření knihy z ní papírové budovy vystupují,“ přibližuje Poljanská. Světově známé architektonické památky vytvořila také
za pomoci laseru.
Zvláštní Cenu marketingu pak
získala Valérie Nejdlová s originálním kalendářem Zmuchlanec. Ta se se svým netradičním
pojetím zcela oprostila od klasického kalendáře. „V okamžiku zoufalství po dlouhém přemýšlení nad kalendářem jsem
vzteky zmuchlala papír. A právě
struktura zmuchlaného papíru
mě zaujala,“ popisuje Nejdlová.
Do Zmuchlance pak vepsala kalendářní dny UV popisovačem.

Hravý a zajímavý kalendář tak
funguje pouze v okamžiku, kdy
se na něj posvítí ultrafialovým
světlem.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v Praze ve studiu Le Papier. Všichni ocenění dostali
velmi zajímavé ceny, včetně výtvarných potřeb. „Jsme rádi, že
naši žáci obsadili hned několik
vítězných míst. Je dobré vidět, že
se tvrdá práce vyplatila,“ uzavřela učitelka Eva Myroniuková.
Zdroj: SOŠ, Litvínov-Hamr,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
Tématem letošního ročníku
byl Kalendář.

Návštěva z holandského Meppelu opět zavítala do Mostu

N

adace měst Mostu a holandského města Meppel
spolupracuje devět let s Vyšší
odbornou školou ekonomickou,
sociální a zdravotnickou, Obchodní akademií, Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou v Mostě.
Každý rok odjíždí v rámci
Erasmu+ na studijní pobyt několik žáků jak střední, tak vyšší
odborné školy. Holandský partner nabízí škole stáže ve všech
oblastech, které škola vzdělává.
„Staráme se o studenty, i co se
týče volnočasových aktivit,“ řekl
předseda nadace Harm Jan Lanjouw, který přijel na sever Čech.
S ním přijela na návštěvu do
Mostu šestnáctičlenná skupi-

na vyučujících ze zdravotnické
školy. Jitka Hašková, ředitelka
mostecké školy, seznámila hosty se vzdělávacími programy
na střední a vyšší zdravotnické
škole. Ukázala prostory, kde
probíhá výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů. Poté se všichni přesunuli do
Nemocnice Most. Ta je součástí
Krajské zdravotní, a. s. Zde žáci
a studenti zdravotnické školy vykonávají odbornou praxi.
Zástupkyně ředitelky školy
Soňa Valušková vyzdvihla spolupráci školy a zdravotnického
zařízení v oblasti kurzů pro zaměstnance nemocnice jako je
Sanitář, Kurz kinestetické mobilizace a Český jazyk pro lékaře

Holandská delegace na severu Čech.

cizince. Vyučující z Holandska
udivila informace, že Krajská
zdravotní poskytuje žákům,
kteří přichází do nemocnice na

praktické vyučování, bezplatně
uniformy.
Zpracovala: PaedDr. Soňa Valušková, zástupkyně ředitelky školy

Cukrářky z Podbořan poprvé v Polsku

S

vůj první výměnný pobyt v zahraničí absolvovaly žákyně
učebního oboru Cukrář ze Střední
odborné školy Podbořany. Vybraná děvčata ze všech tří ročníků
strávila týden v partnerské škole
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im.
Karola Miarki v polské Pszczynie, se kterou podbořanská škola
úspěšně spolupracuje v oblasti
společných projektů již několik let.
Hlavním cílem pobytu bylo
rozšíření stávajících znalostí
a dovedností žákyň ve studovaném oboru, prakticky se seznámit s technologickými postupy
a přípravou konkrétních polských dezertů a tím také získat

možnost porovnání přípravy českých a polských cukrářských výrobků. Program byl velmi pestrý,
kromě praktické části zahrnoval
také různé mimoškolní aktivity.
Děvčata se podívala na místní
zámek, do Osvětimi, do Krakova
a do solného dolu Vělička.
Tímto pobytem se otevřela pro
žáky a žákyně učebního oboru
Cukrář možnost absolvovat v následujících letech kromě výměnného pobytu také dlouhodobou
zahraniční pracovní stáž v rámci
mezinárodního projektu Erasmus+, který umožní žákům absolvovat svoji praktickou stáž ve
vybraných podnicích v zahraničí.

Budoucí automechanici z Ústeckého kraje soutěžili v Chomutově

N

a Střední škole technické,
gastronomické a automobilní Chomutov se uskutečnilo regionální kolo celostátní
odborné soutěže Autoopravář
Junior 2019 v kategorii Automechanik. Soutěže se zúčastnilo
deset středních škol z Ústeckého
kraje vyučující autoobory, které
vyslaly soutěžit celkem 19 žáků.
Žáci soutěžili v teoretických
znalostech z konstrukce a diagnostiky motorových vozidel.
V praktické části soutěže diagnostikovali a odstraňovali závady na různých druzích vozidel.
A jak klání nejlepších autoopravářů dopadlo? Vítězem regio-

Žáci měli určit diagnostiku a následně opravit závady na vozidle.

nálního kola se stal žák Jiří Vondráček ze Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště
v Roudnici nad Labem. Druhým
a taktéž postupujícím žákem do
celostátního finále, které se koná
v Servis Center Škoda Auto a.s.
Kosmonosy je Ondřej Kalina ze
SOŠ technické a zahradnické
v Lovosicích. Úspěšně skončil
soutěž žák Radek Baumgartl
z pořádající školy, který se umístil
na celkovém pátém místě. Soutěž
prokázala, že teoretická i praktická příprava žáků středních
škol Ústeckého kraje je na dobré
úrovni a žáci jsou dobře připravováni na své budoucí povolání.

Měcholupská základní škola po roce opět získala titul Školy udržitelného rozvoje

Z

ákladní škola Měcholupy
na Lounsku již podruhé obhájila titul „Škola udržitelného
rozvoje 1. stupně“. Titul škole
udělil hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a Klub ekologické výchovy zastoupený jeho
předsedkyní Miladou Švecovou.
Předání titulu se uskutečnilo na
Krajském úřadě Ústeckého kraje
v Ústí nad Labem, kde bylo oceněno sedm škol z kraje, z toho 1.
stupeň obdržely tři školy. Titul je

potvrzením ekologických aktivit
školy nejen v oblasti vzdělávání
a výchovy, ale taktéž v oblasti provozu a ekonomiky celé školy. Titul
z rukou Milady Švecové převzal
ředitel školy Zdeněk Dosedla.

Ředitel školy Zdeněk Dosedla
s certifikátem. Vedle něj po pravici
Monika Zeman, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství a po
levici Jitka Sachetová, radní pro zemědělství, životní prostředí a venkov.

Děvčata z podbořanské školy připravovala polské dezerty.

Po seriálech Rapl a Most! se v Ústeckém
kraji natáčí minisérie Sever
Pokračování ze str. 1
Jiří Mádl si roli tichého kriminalisty, který bojuje za spravedlnost, užívá. „Hraju Petra Svobodu, který pracuje původně na
úřadě. Už tam se mu ale nelíbí některé praktiky a chtěl by je napravovat. Trpí až chorobnou touhou
po spravedlnosti a s příchodem
k policii mu tato vlastnost přinese ještě víc problémů, než měl na
úřadě,“ odtajnil Mádl během novinářského dne svou postavu.
Děj je zasazen do Bíliny, kde
hlavní hrdinové minisérie žijí
i pracují. „Bílina není jen pouhým
městem, Bílina je životní styl. Je to
neuvěřitelné místo. Fascinuje mě
okolí a nedaleký kopec Bořeň,“
rozpovídal se Mádl o natáčení.

Po seriálu Rapl 2 a Most! se tak
Ústecký kraj opět stal oblíbenou
lokalitou pro natáčení produkce
České televize. Velkou zásluhu
na tom má Filmová kancelář Ústeckého kraje. „Kromě Severu
se v regionu vystřídala německá
produkce s filmem The Wall. Perličkou bylo, že se štáb Severu s německou produkcí střídal na jedné
lokaci během několika hodin,“
prozradila Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.
V kraji se točí také film Atlantic Crossing a seriál BBC World
on Fire. V nejbližších dnech se
bude natáčet dokumentární film
o Antonínu Kratochvílovi a na
jaře pak celovečerní film Ondřeje Trojana Bourák.

Studenti z Děčína staví přehradu z vlnité lepenky Nejlepší žáci oboru Mechanik seřizovač postoupili do finále

O

dstartoval 13. ročník soutěže Stavby z vlnité lepenky 2019. Letošním tématem je

„Vodní nádrž NADĚJE“. Mladí
stavitelé budou stavět přehrady
z ekologického obalového mate-

Nejlepší národní knihovnu z vlnité lepenky postavili vloni studenti z Vysokého Mýta a stali se tak vítězi. Uspějí letos studenti z Děčína?

riálu vlnité lepenky. O titul letos
bojuje 28 středních stavebních
škol. Mezi nimi i Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín.
Úkolem studentů je navrhnout a vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže
s přehradní hrází pouze z vlnité
lepenky. Dominantou modelu
musí být přehradní hráz včetně
jejího okolí podle zvolené funkce přehrady a zároveň studenti
musí v modelu ukázat vnitřní
uspořádání stavby. Na vytvoření díla mají studenti čas do 17.
května. Finálové kolo se pak
uskuteční v červnu.

M

ezi nejvíce žádanou profesi na trhu práce patří Mechanik seřizovač se zaměřením na CNC
obráběcí stroje, a proto je tento obor právem zařazen do celostátní soutěže České ručičky 2019 pod
názvem KOVO Junior 2019 – Mechanik seřizovač.
Na Střední škole technické, gastronomické
a automobilní Chomutov se konalo regionální
kolo této soutěže, do kterého postoupilo osm žáků
středních škol Ústeckého kraje. Žáci soutěžili ve
dvou disciplínách a to vypracování programu pro
výrobu strojírenské součásti na CNC obráběcím
stroji a dále měření strojírenských součástí.
Vítězem regionálního kola se stal žák Jiří Novotný z Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy
a Střední školy služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf. Jako druhý se umístil žák pořádající školy Josef
Vostrý. Tito žáci zároveň postoupili do celostátního kola, které se uskuteční od 12. do 14. března na
Střední škole strojírenské a elektrotechnické v Brně.

Josef Vostrý (vlevo) a Jiří Novotný postoupili
do celostátního finále.

Ústecký kraj
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březen 2019

Jak dál s dluhy a exekucemi v Česku, ptali se na diskuzi v Ústí nad Labem
U
nikátní projekt Karlovy univerzity „Česko! A jak dál?“
odstartoval v Ústí nad Labem.
Rektor univerzity profesor Zima
navštívil během dne ve městě seniory, v odpoledních hodinách se
potom konala v městském muzeu veřejná debata na téma dluhů a exekucí, což je pro Ústecký
kraj palčivý problém. V rámci
diskuze vystoupil také první náměstek hejtmana Martin Klika.
„Karlova univerzita připravila
velmi zajímavý a přínosný projekt. Problematika zadluženosti
a exekucí je pro Ústecký kraj

velmi zásadní, protože se dotýká
více než 18 % obyvatel regionu.
Důvody jsou vysoká míra sociálního vyloučení a dlouhodobá
nezaměstnanost. Řešení vidím
především v legislativních úpravách. Máme připravenou řadu
návrhů a opatření, jako je třeba
stanovení hranice lichvy nebo
místní příslušnost exekutorů.
Pro občany je pak zásadní zjednodušit podmínky osobního
bankrotu, tedy nabídnout lidem
cestu z dluhové pasti. A samozřejmě také osvěta a podpora finanční gramotnosti u rizikových

Automatizovaný externí
defibrilátor mají i na UJEP

U

niverzita J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem získala od Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje díky
projektu Časná defibrilace
v Ústeckém kraji automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj převzal kvestor univerzity
Leoš Nergl. Přístroj bude vystaven ve vzdělávacím centru
v Kampusu UJEP a poslouží
k první pomoci při záchraně
života. Defibrilátor umožňuje
i laikovi poskytnout neodklad-

nou první pomoc při náhlé
srdeční zástavě. „Přístroj je
velmi praktický a budoucího
záchranáře vede krok po kroku procesem pomoci, neboť je
vybaven hlasovou nápovědou
a grafikou v českém jazyce
s jasnými instrukcemi tak, aby
umožnil komukoli s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc,“ říká šéf
Záchranné služby v Ústí nad
Labem Ilja Deyl.

Slavnostní předání defibrilátoru. Zleva: Lukáš Vais, hlavní koordinátor projektu ZZSÚK Časná defibrilace v Ústeckém kraji, kvestor
UJEP Leoš Nergl, ředitel ZZSÚK Ilja Deyl, náměstek ředitele ZZSÚK Petr
Bureš, vedoucí odboru hospodářské správy UJEP Josef Prokop a tiskový mluvčí ZZSÚK Prokop Voleník. Foto: Josef Růžička

První náměstek hejtmana Martin Klika (vlevo) a rektor Karlovy univerzity prof. Tomáš Zima.

VÝROČÍ
Dne 21. 4. 1929 se v Mostě narodila
Judita Štěrbová, kterou však nikdo neznal
jinak než Juditu Čeřovskou. Po záboru Sudet Němci zůstala Judita s babičkou pod
Hněvínem, rodiče odešli bydlet za Prahu.
Po válce začala zpívat s různými studentskými kapelami. Vypracovala se na známou československou zpěvačku, která zažila v 50. a 60. letech 20. století svou největší slávu.
Byla i s Karlem Gottem či Hanou Hegerovou na EXPO 67 v kanadském Montrealu. Judita Čeřovská (skladby Dominiku, Řekni, kde
ty kytky jsou nebo Akropolis Adieu) zemřela v 72 letech v Praze
a byla považována za jednu z pěveckých legend československé populární hudby.
V roce 2004 byla v Teplicích odhalena
pamětní deska Karlu Krylovi (narozen
12. 4. 1944 v Praze) Po ukončení studia
na Střední průmyslové školy keramické
v Bechyni nastoupil v roce 1962 Karel
Kryl v Teplicích do zdejších Spojených
keramických závodů, kde pracoval až do
roku 1966. Národ si ho pamatuje jako vynikajícího autora a interpreta balad, jako
písničkáře svobody a demokracie.
Jméno Schicht je v povědomí spojeno
s mýdlem, hlavně pak s mýdlem s jelenem. 26. 4. 1884 se narodil řezník a uzenář Georg Schicht, který získal v Ústí nad
Labem živnostenské povolení k výrobě
mýdla. Tento den byl a je považován za
den vzniku podniku, který se stal později
koncernem významně ovlivňujícím evropský trh výrobků tukového průmyslu. Jeho
motto bylo: „Nakupuj levné suroviny, prodávej levně dobré zboží“.

Počty zaměstnanců v průmyslové
zóně Triangle stále rostou

V

rámci EU má Česká republika rekordně nízkou
nezaměstnanost, která se pozitivně promítá i do Ústeckého kraje. Přesto se daří společnostem v průmyslové zóně
Triangle obsazovat vytvořená
pracovní místa novými pracovníky.

Ke konci roku 2018 pracovalo v průmyslové zóně již 4 448
zaměstnanců, což je v meziročním srovnání nárůst o 785 osob.
V souvislosti s naplňováním investičních záměrů u jednotlivých
firem je stále poptávka po pracovní síle, a to hlavně v technických
i řemeslných profesích.

Už za dva roky má být v průmyslové zóně přes šest tisíc pracovníků.

skupin,“ řekl při svém vystoupení náměstek Martin Klika.
V České republice je aktuálně
v exekuci 863 tisíc lidí, z toho
125 tisíc z Ústeckého kraje. Na
centrální úrovni se řeší především úpravy a zjednodušení
platné legislativy. Pro dlužníky
je jednou z cest vyhlášení osobního bankrotu, jehož podmínky
se v nedávné době upravily tak,
aby jej mohlo využít více občanů. Působí zde také řada poraden a neziskových organizací,
které se na tuto problematiku
specializují, např. Mapa pora-

den, Člověk v tísni, Rubikon či
Poradna při finanční tísni.
V panelu diskuze zasedli také
náměstek ministra spravedlnosti
Michal Franěk, prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil,
Radek Hábl z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR ad.
Náměstek Klika spolu s primátorem města Ústí nad Labem
Petrem Nedvědickým přislíbili
svou účast i na dalším pokračování veřejných diskuzí v rámci
projektu Česko! A jak dál?, které
se bude konat v Plzni, tentokrát
na téma veřejného pořádku.

Představitelé severočeských
obcí se sešli na sněmu

P

ravidelný výroční sněm
Svazu severočeských obcí
(SESO) se konal na Krajském
úřadě Ústeckého kraje, starostky a starosty přišel pozdravit
také hejtman Oldřich Bubeníček, který sněmu udělil svou
osobní záštitu.
„Vnímám sdružení jako dobrou platformu pro setkávání,
řešení problémů a nastolování
nových témat. Kraj se sdružením spolupracoval na projektu
monitorování vodních toků
a dlouho se řešilo, jak v této důležité činnosti pokračovat. Došlo k dohodě, že Ústecký kraj ve
spolupráci se SESO osloví anketou dotčené starosty s cílem
zjistit jejich názor na další potřebnost projektu. Vedení kraje
vyhodnocení poskytne oporu
pro další potřebné kroky tak,
aby bezpečnost obyvatel byla
na patřičné úrovni,“ řekl v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček.
Předseda svazu Petr Medáček
poděkoval Ústeckému kraji za
spoluúčast při financování projektu i finanční podporu v době

jeho udržitelnosti a ocenil, že
se pokračování a údržby ujme
právě kraj jako důležitý partner.
Hejtman dále informoval
o situaci v dopravní obslužnosti, kde došlo k několika
změnám a část kraje nyní obsluhuje Dopravní společnost
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace. Hovořilo se také
o připravovaných investičních
akcích v dopravní infrastruktuře, jako jsou obchvat Chomutova, rekonstrukce mostu
ve Štětí, která začne v nejbližších týdnech, a připravované
rekonstrukce mostů v Ústí nad
Labem a Roudnici nad Labem.
V rámci diskuze se starosty došlo i na podporu učňovského
školství, sociální problematiku
a také bezpečnost ve školách
a narůstající agresivitu vůči
učitelům, což považuje předseda Medáček za důležité téma ke
společenské diskuzi.
Sněm dále pokračoval volbou
orgánů a projednáním zprávy o hospodaření v roce 2018
a plánem činnosti na rok 2019.

Úspěch pro Krajskou zdravotní

K

rajská zdravotní, a. s., uspěla v tendru na poskytování
akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února
2019. Pro vedení společnosti, která je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, jde o další krok na cestě
k získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče.
V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení lze zahájit kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru
kardiochirurgie), přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii
podporu.

Dlouhá: Přiměřená paličatost je jedním z předpokladů úspěchů podnikání

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?
Popravdě se nejednalo o žádné unáhlené rozhodnutí. Včelařit jsem začala asi před deseti
lety. Když mě přešel počáteční
strach a obavy, začaly mě včely fascinovat. Včelnici jsem
postupně rozšiřovala, abych
si mohla dovolit experimenty
a přidružily se i další nápady

a aktivity. Časem se hospodářství rozrostlo tak, že bylo třeba
zřídit živnost. Mezitím se nám
postupně narodily čtyři děti, takže jsem ráda, že mohu pracovat
doma. Osmihodinový úvazek
a pevnou pracovní dobu si v naší
situaci vůbec nedovedu představit. Mým povoláním číslo jedna
je stále ještě rodina.
Neměla jste obavu z rizika?
Člověk se samozřejmě podvědomě obává opuštění zátočiny
jistot. Jeden úspěšný americký
velkovčelař dokonce řekl, že
kdokoliv, kdo vydělá 1000 do-

Jméno a příjmení:

Štěpánka Dlouhá

Věk:

34 let

Vzdělání:

vysokoškolské
(obor Ekologie na PřF UK v Praze)

Místo podnikání:

Varnsdorf

Předmět podnikání:

včelařství Včelí ráj

larů včelařením, vydělá 2000
jakoukoliv jinou činností. Na
druhou stranu jsem přesvědčená, že můžu mnohem více získat
než ztratit. Věřím, že plavání
v hloubce je cestou ke svobodnému rozhodování o sobě samém
a cestou k povolání přinášejícímu radost a uspokojení.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Nejtěžším úkolem včelaře je
jednoznačně přijít včelám na
kloub. Většinou se to nepodaří za
celý život, protože sezóna u včel je
krátká a každý rok jiný. Jednou se
nevyvede počasí, podruhé přijdou
nemoci, jindy se zas nezdaří chov
matek. Včely máte jen na zapůjčenou od Matky Přírody, nemůžete
je ovládnout a tak to prostě musíte brát. Včelaři se proto většinou
jistí ještě nějakým jiným zdrojem
příjmů. Mají třeba truhlárnu nebo
prodej sklenic. Já se snažím využít
svého vzdělání, takže pořádám
včelařské kurzy, publikuji a v plá-

nu mám i včelařské zážitky. I způsob mého včelaření se dá, myslím,
považovat za nekonvenční.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Určitě ano, ale možnost získat
do začátku finanční injekci byla
velmi příjemná.
K čemu jste dotaci především využila?
Z dotace jsme postavili malou
provozovnu. Větší část slouží
především k vytáčení a skladování medu, venkovní část jako
sklad nástavků (součástí úlů).
Včelařství bez vhodného zázemí
znamená, že máte v sezóně celý
dům opatlaný medem. Když už
čtvrtá návštěva odchází s voskem přilepeným na botách a ven
z domu se prodírá bludištěm
medníků a nádob s medem, říkáte si, že je něco špatně. Jsem
moc spokojená, že od letoška
mám k dispozici svůj vlastní
včelí svět. Pokud své podnikání

myslím opravdu vážně, tak to
ani jinak nejde.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
V letošním roce plánuji hlavně
rozšiřování včelnic. Nyní mám
takový počet včelstev, který jsem
schopna i při péči o děti zvládnout. Jak ale děti odrůstají, ruce
se mi uvolňují a mohu si dovolit
více času věnovat práci. Říká se,
že chov matek a mladých včelstev je poezií včelařství, takže se

mám na co těšit. Rozšířila jsem
též nabídku kurzů a pokusím se
náš Včelí ráj více otevřít lidem.
Od loňska tu máme naučnou včelí
stezku (taktéž podpořenou Ústeckým krajem), do které letos přibydou nové interaktivní exponáty.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Ať nikdy nepřestávají tvořit.
Myslím si, že kreativita ve spojení s přiměřenou paličatostí je
jedním z předpokladů úspěchu.

Ústecký kraj
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V mosteckém divadle se udělovaly Ceny diváka 2018

V

Městském divadle Most se
před premiérou inscenace
Bosé nohy v parku uskutečnilo
slavnostní vyhlášení výsledků
ankety Cena diváka za rok 2018.
Předání cen proběhlo za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, předsedy
dozorčí rady divadla Vlastimila
Vozky a jednatele Václava Hofmanna.
Cenu za nejoblíbenější inscenaci si převzal režisér Pavel

Ondruch za komedii „Je úchvatná!“. Nejoblíbenější herečkou
se stala Regina Razovová za roli
Florence Foster Jenkinsové taktéž v inscenaci „Je úchvatná!“
a nejoblíbenějším hercem se stal
Jiří Kraus za roli Čuřila v komedii Škola základ života.
Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček předal cenu za
nejoblíbenější inscenaci režiséru
Pavlovi Ondruchovi.

ýznamná těžební a energetická skupina SEV.EN Energy má ve svém čele
nového generálního ředitele. Luboš Pavlas
navštívil hejtmana Oldřicha Bubeníčka,
aby ho informoval o organizačních změnách ve skupině, plánech na pokračování
těžby a následnou rekultivaci území a také
deklaroval pokračování v podpoře rozvoje
regionu.
Významnou změnou je přesídlení hlavní
společnosti do Lichtenštejnska. Dceřiné
firmy ovšem nadále sídlí a působí v České
republice. Ředitel Pavlas představil další
plány na rozšíření portfolia společnosti
včetně expanze do zahraničí. Zároveň ale
zdůraznil, že společnost cítí silný závazek
vůči kraji, ve kterém působí. Je připravena
i nadále spolupracovat s krajem na rozvoji,
zejména mosteckého regionu.

Hovořilo se také o ukončení těžby na
lomu ČSA, která se očekává na přelomu
let 2023 – 2024. Společnost připravuje
následnou sanaci a rekultivaci území, přičemž jsou ve hře tři možné varianty. Jednou
z možností je napuštění jámy na úroveň, při
které se bude jednat o jezero bez přirozeného přítoku a odtoku, dále se uvažuje o ponechání prostoru přírodě bez výrazných zásahů, nebo o vytvoření soustavy propojených
jezer. Ve Vršanském lomu by měla těžba
pokračovat i nadále, pro uhlí je odbyt především v elektrárně Počerady, ale i v dalších
provozech.
Ředitel Pavlas ujistil, že aktuálně nehrozí
žádné masivní propouštění. Zaměstnanci,
kteří nyní přicházejí o práci z důvodu utlumování těžby na lomu ČSA, dostávají nabídky na přesun do Vršanské uhelné.

stecký kraj každoročně
v rámci svých kampaní na
podporu cestovního ruchu volí
marketingové nástroje, které
mají co největší efektivitu a ještě lépe, jsou měřitelné.
Roční statistické přehledy,
které Český statistický úřad
zveřejňuje v prvním čtvrtletí
následujícího roku, letos jasně vypověděly o setrvávající
tendenci v nárůstu počtu turistů v Ústeckém kraji a v délce pobytu v našem regionu,
která se počítá podle počtu
přenocování v hromadných

ubytovacích zařízeních. Ačkoliv se jedná o nárůst, nejsou
zde zmapovány počty jednodenních návštěvníků, kteří
nocují doma, nebo jsme pro
ně tranzitní destinace, kde
ovšem stráví svůj celodenní
výlet.
Za celý rok 2018 navštívilo
Ústecký kraj téměř 631 tisíc
hostů a přenocovali zde více
než 1 684 tisíc nocí. Počet návštěvníků se proti stejnému
období loňského roku zvýšil
o 6,5 % a podíleli se na něm jak
zahraniční, tak i domácí hos-

astupitelstvo
Ústeckého
kraje na svém posledním
jednání schválilo podporu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem pro rok 2019. Celkem deset milionů korun pomůže UJEP
realizovat její prioritní aktivity
a zároveň těsně spolupracovat
s Ústeckým krajem na společných tématech a projektech.
I pro rok 2019 univerzita
připravila projekty, které jasně
odrážejí společné zájmy s Ústeckým krajem, trendy, které se kraji vyplatí podporovat, a projekty,
které budou pro kraj i univerzitu
užitečné.
Ústecký kraj opět finančně
přispěje mladým začínajícím
vědcům navýšením jejich doktorandských stipendií a poskytne finance také na zvýšení počtu

studentů zdravotnických oborů.
Podpořeni budou výzkumníci
UJEP při vyvíjení technologií
pro ochranu životního prostředí a aktivity filozofické fakulty
směrem ke středoškolákům
ve smyslu probouzení jejich
občanství i budování vztahu
k regionu. Přijaty byly také projekty na prevenci sociální exkluze či podporu celoživotního
vzdělávání v Ústeckém kraji.
Podpořeny budou přírodovědné, technické i umělecké obory
UJEP, zelenou dostaly i projekty na dlouhodobou podporu
absolventů UJEP, spolupráci
UJEP s Užhorodskou národní
univerzitou, projekty „Historie
podnikání v Ústeckém kraji“ či
„Příprava výročí 1420 v Ústeckém kraji“.

Českému chmelu se daří nejlépe v Japonsku

O
Luboš Pavlas je novým generálním ředitelem
energetické skupiny SEV.EN Energy.

Ústecký kraj podložil loňskou úspěšnou propagaci cestovního ruchu statistikou

Ú

Ústecký kraj i letos podpoří UJEP
částkou deset milionů korun

Z

SEV.EN má nového generálního ředitele, představil se hejtmanovi

V
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té. Celkový počet přenocování
rovněž meziročně vzrostl, a to
zhruba o 8 %. Prodloužila se
délka pobytu jak zahraniční,
tak domácí klientely.
Během celého roku přijíždí
nejvíce hostů z Německa a to
hlavně v podzimních a zimních měsících. Procentně vyjádřeno to je mezi 40 až 50%
z celkového počtu cizinců.
Druhé a třetí čtvrtletí obsadili
druhou příčku turisté z Polska,
kterých bylo až 12%. Zde je patrný hlavně meziroční nárůst
a prodloužená délka ubytová-

ní. Třetí jsou tradičně Slováci,
kteří v podzimních a zimních
měsících zhruba o 2% převyšují Poláky.
„Tradičně nejvíce navštěvovaná místa v hlavní turistické
sezoně jsou skalní města Českého Švýcarska, Labská stezka, historická města na Ohři
a Cykloregion Krušné hory.
Kvartální výsledky dokazují oblíbenost našeho regionu
i v zimě a to díky skiareálům
v Krušných horách,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Zdeněk Matouš.

významu českého chmele
pro japonské výrobce piva,
výhodách umístění japonských
podniků v Čechách i o zápisu do
UNESCO. O tom všem hovořil
japonský velvyslanec v ČR Kaoru Shimazaki s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, starostkou
města Žatec Zdeňkou Hamosou
a předsedou Družstva chmelařství Zdeňkem Rosou, kde
jinde než právě v městě chmele – v Žatci. Největší množství
českého chmele se v posledních

letech vyvezlo právě do Japonska. Zdaleka největší zájem je
v zahraničí o jemný aromatický
Žatecký poloraný červeňák, který je i nejrozšířenější odrůdou
na chmelnicích Žatecka, Tršicka i Úštěcka. Japonský výrobce
piva Santory beer se dokonce
zúčastňuje i tradiční Žatecké
Dočesné s vlastním stánkem.
Během setkání si velvyslanec
prohlédl i muzeum chmele
a ochutnal místní netradiční
speciality.

Japonský velvyslanec byl Žatcem nadšený.

Novým ředitelem galerie byl jmenován Miroslav Divina

O

d 1. března 2019 byl jmenován novým ředitelem Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, Miroslav Divina (*1984), který v této instituci
pracoval již dříve na pozici kurátora a později také jako vedoucí odborného oddělení a zástupce ředitele. V dané době také vyučoval dějiny umění na Katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP
v Ústí nad Labem.

V České Kamenici se sešel hejtman
Bubeníček s nejmladším starostou města

P

NEDĚLE 21. 4. 2019 OD 10 DO 17 HOD.
Flying Boys (létající artisté) | středověká hudba Elthin | kouzelník Langr | sokolník
velikonoční soutěže pro děti | ukázky velikonočních zvyků | velikonoční zvířátka | tržiště

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
prohlídky velikonočně vyzdobeným zámkem

rvní celodenní výjezd hejtmana Oldřicha Bubeníčka
v letošním roce směřoval do
České Kamenice, kde aktuálně úřaduje nejmladší starosta
města v České republice Jan Papajanovský. Ten také hejtmana
přivítal a doprovázel v průběhu
celého dne spolu s místostarostou Václavem Dolečkem a tajemníkem úřadu Lubomírem
Tůmou.
Při osobním jednání na radnici přišla řeč na problematiku
krizového řízení, zejména řešení mimořádných událostí, jako
jsou povodně a větrné kalamity.
Vzhledem k poloze České Kamenice na dohled od NP České Švýcarsko a CHKO Lužické
hory je zde aktuálním tématem
lesní hospodářství a očekávaná
kůrovcová kalamita, která se
může okolní přírody významně dotknout. „Česká Kamenice je branou do Šluknovského
výběžku, který má nezpochybnitelný potenciál v rozvoji služeb pro cestovní ruch. Proto je
třeba se o zdejší mimořádnou
přírodu dobře starat a také ji rozumně využívat,“ řekl hejtman

Bubeníček v diskuzi o přípravě
propojení místní cyklotrasy
s páteřní cyklostezkou Ploučnice.
Na úřadě se ještě hovořilo
o místním dětském domově,
což je příspěvková organizace
Ústeckého kraje, avšak sídlící
v domě, který je v majetku města. To komplikuje případné investiční záměry. Následně pak
starosta Papajanovský doprovodil hejtmana při prohlídce

města. Navštívili místní školu,
kde si prohlédli novou počítačovou učebnu a dílny. Návštěvu
zakončili v domově důchodců.
Ten je situován na krásném
místě, bohužel byl poslední
roky v pozadí zájmu města
a nyní by potřeboval větší úpravy. Hejtman zmínil, že i pro tyto
účely slouží fondy a dotační
tituly Ústeckého kraje určené
k investicím a rozvojovým aktivitám obcí a měst.

Českokamenickou školu navštívil hejtman Bubeníček. Uprostřed pak
starosta města Jan Papajanovský.

Ústecký kraj
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Mostecké muzeum představilo vzácné šperky
V

budově Oblastního muzea
a galerie v Mostě se uskutečnila očekávaná prezentace nově
zrestaurované soupravy šperků Ulriky von Levetzow. Tento
pozoruhodný ucelený soubor
klenotů je podle nové odborné
analýzy jedním z nejvzácnějších
šperkařských děl v České republice. Dle nově prokázaných
gemologických expertíz se jedná
o největší světově známý soubor
českých granátů, jehož součástí
je i největší známý broušený český granát na světě. Šperky jsou
ve vlastnictví Ústeckého kraje
a patří mezi deset nejcennějších
klenotnických prací v celé České
republice.
Význam této soupravy šperků
navíc zvyšuje jeho historie, která

Jitka Sachetová, radní pro kulturu si se zájmem prohlíží vystavené exponáty.

je spjata s osobou Ulriky von Levetzow. Ta je světově proslulou
jako poslední láska a múza Johanna Wolfganga Goetha. Pří-

běh nenaplněné a neopětované
lásky stárnoucího básníka patří
mezi největší milostné příběhy
evropské historie. Ulrika von

Levetzow také společně se svým
nevlastním otcem a objednavatelem šperku, Františkem Josefem z Klebelsbergu, patřila mezi
zakladatele Vlasteneckého, později Národního muzea.
Dopolední tiskové konference
se zúčastnila Jitka Sachetová,
členka Rady Ústeckého kraje
pro oblast kultury a památkové
péče a ředitel Oblastního muzea
a galerie v Mostě pan Michal
Soukup. Výklad ke šperkům
podal historik muzea pan Jiří
Šlajsna a jejich restaurátor pan
Radek Hanus. Ústecký kraj podpořil restaurování šperků částkou 500 tis. Kč. Šperky budou
součástí nové expozice muzea,
která se pro veřejnost otevře
v listopadu tohoto roku.

Teplický Zimák otevřeli hokejisté Litvínova

P

rvní březnovou středu byl
slavnostně otevřený nový
zimní stadion v Teplicích. Hlavní
bodem programu bylo exhibiční
hokejové utkání bývalých hráčů
Teplic a Litvínova. První buly
vhodil primátor města Hynek
Hanza.
Nový zimní stadion, za který město zaplatilo 228 milionů
korun, vyrostl vedle Sportovní

haly Na Stínadlech a propojením vzniklo nové multifunkční
sportoviště se zázemím. Logo
s vločkou a nápisem Zimák zdobí fasádu a oba vchody. Stadion
bude přístupní hlavně pro veřejnost. „Věříme, že lidé nabídku
veřejného bruslení a možnost
pronajmout si ledovou plochu
uvítají,“ řekl primátor města
Hynek Hanza.

Hlediště Zimáku nabízí 464
míst pro sezení. Zázemí je vybaveno 10 šatnami pro sportovce s kapacitou 22 míst a jednou
šatnou pro veřejné bruslení s kapacitou asi 40 míst. Součástí je
také ubytovna se 30 lůžky. Původní parkoviště bylo rozšířeno
a v současnosti nabízí 198 míst
pro osobní automobily a čtyři
pro stání autobusů.

edmatřicet talentovaných fotbalistů z Ústeckého kraje se
zúčastnilo výběrového kempu Re
gionální fotbalové akademie Ústeckého kraje, který byl velmi důležitý
pro výběr hráčů ročníku narození
2006 do RFA Ústeckého kraje.
Projekt regionální akademie je
už čtvrtý rok významně podporovaný Ústeckým krajem a městem Teplice a nabízí vynikající
tréninkové podmínky nejlepším
starším žákům v kraji. V areálu
SK Roudnice nad Labem kluci
strávili dva dny, během kterých
absolvovali dva tréninky, atraktivní teambuildingovou hru a večerní neformální setkání se členy
realizačního týmu.

„Klukům jsme představili celý
projekt akademie, měli jsme na
to dostatek času a v příjemné
atmosféře jsme zodpověděli
i spoustu otázek,“ řekl šéftrenér
akademie Tomáš Heidenreich.
V Roudnici ale nebylo všechno
jen o fotbale, všichni hráči ze
širšího okruhu adeptů vstupu
do akademie prošli osobnostním testem a měli pohovor s trenéry. V průběhu dlouhého dvouletého procesu sledování bylo
ve výhledu více než 70 hráčů,
aktuálně je jich ve výběru téměř
čtyřicet. Všichni jsou diagnostikováni fyzioterapeutkou Helenou Žilinskou, jejíž názor na
pohybovou kulturu bude rovněž

velmi důležitý. Dalším krokem
bude Den otevřených dveří (16.
dubna), na který bude nomi-

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
Hrad Hněvín v Mostě. Na výhru
se může těšit: Jaroslav Adolf
z Vilémova u Šluknova, Irenka
Týčová z Litoměřic a Filip Murňák z Terezína. Výhercům gratulujeme.

Dnešní hádanka nás zavede
za kulturní památkou v teplickém okrese, která byla podpořena částkou 110 000,- Kč v rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2018. Drobný objekt z roku 1746, který byl značně vykloněn ze své osy, byl celkově zrestaurován. Předmětem
obnovy byly i statické práce. Povrch kamene byl zbaven nečistot
a mikrovegetace, chybějící hmota byla tvarově konstruována do

barokní podoby. Na vrchol byl
osazen výdusek vrchní části památky a doplněn byl i kříž. Dnes
opět zaujímá významné místo
v krajině. Víte, o jakou památku
se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 17. dubna 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
Vkusně řešené nové logo
teplického Zimáku.

Mladí fotbalisté bojují o své místo v Regionální fotbalové akademii Ústeckého kraje

S

březen 2019

nace opět zúžená na 25 až 30
hráčů, nominace konečná bude
oznámena v květnu.

Roudnický areál je plný talentovaných fotbalistů.

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ

Mezinárodní sklářská výstava 6 vizí skla bude probíhat
v Oblastním muzeu v Děčíně.
Pět místností galerijních prostor bude hostit šest umělců
z různých zemí (Polsko, Česká
republika, Belgie, Rumunsko,
Turecko, Rakousko), kteří budou prezentovat mnohé sklářské
techniky. Tato přehlídka různorodosti, možných způsobů vnímání a vizí impozantního materiálu, jakým sklo bezesporu je,
bude k vidění do 31. května.

Výstava Architektura ve
službách první republiky v Ústeckém kraji představuje na
třiceti vybraných stavbách z Ústeckého kraje vývoj a směřování meziválečné architektury.
Vznikla řada velmi hodnotných
budov odkazujících na českou
avantgardu, ale také stavby formované a inspirované německými či rakouskými kulturními
centry. K vidění do 8. května.

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM

Výstava Není vejce jako vejce
představí zázrak ukrytý ve skořápce. Vejce jako symbol plodnosti a zrození nového života.
Jeho symbolika je spojována
s příchodem jara. Jak vznikla
kraslice? Je největší ptačí vejce
pštrosí? To vše a mnoho dalšího
se dozvíte v lounském muzeu do
28. dubna.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Křížová cesta představí barokní umělecká díla
z františkánského kláštera v Kadani a ze sbírek chomutovského
muzea. Potrvá do 27. dubna.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava keramiky GRANITON - umělecká a užitková keramika 1907 – 1928 představí
reprezentativní průřez firemní
produkcí keramiky firmy Rydl
a Thon – Graniton. Na výstavě
budou prezentovány nejen často
publikované předměty, ale i běžné obchodní zboží. Výstava potrvá do 5. května.

Výstava Ateliér duše vizuálního umělce Ondřeje Viceny
(*1988), který patří bezesporu
k výrazným tvářím nastupující
umělecké generace, potrvá do
28. dubna.

Do 14. dubna bude k vidění
výstava Pavel Lakomý – obrazy
a objekty. Na litoměřické výstavě představuje autor částečně
díla figurativní, jen minimálně
abstraktní, prolnuté symboly,
náznaky, doprovodnými názvy, někdy až návodnými. Do
22. dubna potrvá výstava Ivan
Ouhel – Krajiny snů. Ouhel
bývá označován za krajináře, ale
on sám zdůrazňuje, že ho nezajímá zpodobování krajiny a řazení
plánů na obraze. Pokouší se zaznamenat prožitek z krajiny či
emotivně přetavené vzpomínky
a zážitky z jednotlivých přírodních elementů. Poslední výstavou je pak Kamil Lhoták – Portéty, vzkříšení a zánik.

křížovka o ceny

O

tázka Kde v kraji umřela baronka Ulrika Von Levetzow? byla
tajenkou naší únorové křížovky. Odpověď na ni byla: v Třebívlicích na Litoměřicku. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří
od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Petr Urban z Teplic, Lucie
Buriánková z Varnsdorfu, Eliška Rešová z Mostu, Hana Švecová
z Mostu a Jaroslava Hájková z Duchcova. Všem k výhře upřímně
blahopřejeme! I naše březnová křížovka má v tajence otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám
tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 17. dubna 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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