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Turistická sezóna začala

Cena náměstka hejtmana

LOĎ ORION
JIŽ BRÁZDÍ PO LABI

ŘEDITELÉ A ŘEDITELKY
DOSTALI OCENĚNÍ

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
konečně se můžeme několik posledních dní
radovat z jarního počasí. Sezóna pro cestovatele po krásách našeho kraje startuje a s ní
například provoz na turistických železničních tratích nebo na lodních turistických linkách na řece Labi. Bohužel té lodní dopravy
si v posledních letech příliš neužijeme a období bezproblémové splavnosti Labe je stále
kratší a kratší. Ústecký kraj již dlouhodobě
podporuje plavební využití největší řeky
v našem regionu a před několika dny se zástupci kraje sešli s ministrem zemědělství, vedením města Děčín, Ředitelstvím vodních cest,
Povodím Labe i dalšími zástupci plavebních a výrobních společností, aby společně deklarovali zájem na výstavbě plavebního stupně
Děčín. Podepsané memorandum snad opět přiblíží výstavbu jezu.
Myslím si, že dozrál čas, aby byla usnesení vlády o potřebě vybudování plavebního stupně naplněná. Aby dal premiér jasný pokyn, termín
ministrům a začalo se budovat. Každá loď ubere z přetížených silnic
60 kamionů, lodní doprava tedy v tomto směru pomůže i životnímu
prostředí. V loňském roce nebylo kvůli suchu možné vyplout z Ústí
nad Labem směrem na Děčín 217 dní. Labe nebylo splavné více
než půl roku a pouhým okem vidíme, že se tato situace rok od roku
zhoršuje. Obávám se, že i podle předpovědi nám i to letošní počasí
přinese velké sucho, a o to více věřím, že stavba jezu už se konečně
pohne kupředu. A vám, kteří obdivujete přírodu stejně rádi jako já,
vřele doporučuji jednu z výletních turistických linek právě na Labi.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Známe výsledky Zlatého erbu! Gratulujeme
do Bíliny, Nového Sedla a Litoměřic

O

cenění pro vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb,
soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí, předal na slavnostním vyhlášení hejtman Oldřich Bubeníček. V letošním roce uspěla mezi
městy Bílina, nejlepší stránku
mezi obcemi má Nové Sedlo a se
svou elektronickou službou pro
sluchově postižené Tichá linka
zabodovaly Litoměřice.
Předseda odborné poroty
a vedoucí odboru informatiky
Jan Jelínek zmínil letošní změnu
ve způsobu hodnocení: „Hodnocení se trochu zjednodušilo, pro-

tože povinně zveřejňované věci
už skutečně mají úplně všichni.
Proto jsme letos kladli důraz
především na nápaditost, kreativitu a vzhled.“
„Webová stránka města nebo
obce je především službou pro
občany všech generací. I senioři
si umí na dobrých a funkčních
stránkách leccos vyhledat, pokud jsou uživatelsky přívětivé.
Pokud se jim věnuje náležitá
pozornost, zaslouží si ocenění,“
uvedl hejtman Oldřich Bubeníček. V celostátním finále pak ani
jeden ze tří postupujících z regionu neuspěl.

SMART CITY A NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA
1. místo:
Litoměřice: https://www.tichalinka.cz/
2. místo:
Litoměřice: Utility report
https://cz.mawis.eu/orp-litomerice/
3. místo:
Velemín: https://velemin.mobilnirozhlas.cz/
Postoloprty:
http://www.postoloprty.nasekronika.cz/
1. místo:
2. místo:
3. místo:

NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE
Nové Sedlo, www.nove-sedlo.cz
Panenský Týnec, www.panenskytynec.cz
Mnetěš, www.mnetes.cz

1. místo:
2. místo:
3. místo:

NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA
Bílina, www.bilina.cz
Litoměřice, www.litomerice.cz
Most, www.mesto-most.cz

Hejtman spolu se zástupci Bíliny (vítěz nejlepší webové stránky).
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V SPZ Triangle je požární stanice

PYŠNÍ SE
BRONZOVÝM
ZVONEM S RELIÉFY
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O titul na Vinařských Litoměřicích
bojovalo na osm set vín

17.

ročník výstavy Vinařské
Litoměřice 2019 je už
minulostí. Stovky návštěvníků
tradičně zaplnily během dvou
dní litoměřický kulturní dům,
aby si vychutnaly ta nejlepší
česká a moravská vína. I letos se
tradičně předávaly ceny právě
těm nejúspěšnějším vinařům.
Do soutěže bylo přihlášeno 758
vzorků od 126 vinařství a vinařů.
Soutěžila vína z dvanácti
států. Kromě České republiky
také vína ze Slovenska, Francie,
Německa, Itálie, Portugalska
a Bosny a Herzegoviny, Španělska, Makedonie, Maďarska,
Moldávie a Bulharska. V soutěži
bylo uděleno 14 velkých zlatých
medailí, 130 zlatých medailí
a 95 stříbrných medailí.
Šampionem výstavy se stalo
Rulandské šedé, výběr z hroznů, ročník 2017 z Rodinného
vinařství Vican a získalo cenu
prezidenta ČR Miloše Zemana –
Prezidentský pohár. Dalších 13

Vítězem se stalo Rulandské šedé, výběr z hroznů, ročník 2017 z Rodinného vinařství Vican.

hlavních ocenění předávali hosté, mezi nimiž nechyběl hejtman
Oldřich Bubeníček, krajská radní
Jitka Sachetová, starosta města

Ladislav Chlupáč, litoměřický
biskup Jan Baxant, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, a samozřejmě i organizátor této tradiční

akce Pavel Kacerovský. Vinařské
Litoměřice jsou již čtvrtým rokem
zařazeny do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje.

Rychlé Labe ve Štětí doneslo české veslaře k titulům

P

oprvé se jel domácí šampionát veslařů
na dlouhé šestikilometrové trati na Labi
ve Štětí s epicentrem v loděnici Labe arény.
Závodů se účastnilo pět set veslařů. Povzbudit je přijel Petr Šmíd, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje. Nechyběla řada osobností
českého veslování v čele s předsedou svazu
Dušanem Macháčkem, nebo bývalým olympionikem Zdeňkem Peckou.
„Jsme hrdí na to, že náš kraj má centrum
špičkového veslování, tohoto tradičního
a respektovaného olympijského sportu,“
uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Petr Šmíd, který také předával ceny vítězům.

Svoji dominanci v jednotlivých závodech
potvrdily i největší tuzemské hvězdy. Vítězové světové poháru Lukáš Helešic-Jakub
Podrazil, mistr světa Ondřej Synek i olympijská vítězka Mirka Topinková-Knapková. Synek ve Štětí závodil poprvé, i když
jako dítě na Labi vesloval. Po šestiměsíční
pauze seděl v lodi necelý měsíc. „Dělám to
tak, abych si vyčistil hlavu a zase se těšil na
vodu. Jezdím na běžkách, k tomu posilovna, trenažér. Ale cítím se už dobře, byl to
dobrý test vytrvalosti. Teď se začnu soustředit na dva kilometry,“ konstatoval po vyhraném závodě.

Náměstek hejtmana Petr Šmíd předal
Ondřeji Synkovi medaili za první místo.

Hejtman Bubeníček a saský zemský prezident Gökelmann
jednali o ropovodu, železnici i cyklostezce

M

ezi Ústeckým krajem
a Svobodným státem Sasko se rozvíjí nadstandardní spolupráce a přátelské vztahy korunované pravidelnými setkáními
na vrcholné úrovni hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a ředitele
krajského úřadu Milana Zemaníka s prezidentem Zemského
ředitelství Sasko Dietrichem
Gökelmannem. V letošním roce
se v této sestavě setkali poprvé
na Novém Městě na Teplicku.
Společných témat k projednání se vždy najde celá řada.
Tentokrát bylo nejzásadnější
prodiskutování přípravy na společné zemské cvičení složek integrovaného záchranného systému na obou stranách hranice
na ochranu před katastrofami
v srpnu 2019 a posun v přípravě

výstavby vysokorychlostní trati
Praha - Drážďany.
Zájem vzbudila příprava vedení
ropovodu a diskuze nad možnými
trasami uložení v okolí Litvínova.

Saské ředitelství bylo požádáno
o vyjádření, ke které z plánovaných variant by se přiklonilo.
Pavel Hajšman, vedoucí odboru
regionálního rozvoje, představil

Setkání hejtmana Bubeníčka se zemským prezidentem Gökelmannem se
vždy nese v přátelské atmosféře.

desetiletou historii výstavby české části mezinárodní cyklostezky
Labská stezka, kterou lze označit
za jeden z nejúspěšnějších česko-německých projektů. U nás by
měla být dokončena v roce 2020.
Současně také probíhají jednání
o vedení certifikované turistické
trasy Hřebenovka po hřebenech
pohraničních hor. Projednala se
možnost silničního propojení
Lobendavy a Langburkersdorfu,
o kterém se hovoří již deset let
a stále nedošlo k dohodě všech
institucí a měst z české a saské
strany. Hejtman Bubeníček připomněl snahu o znovupropojení
unikátní horské železniční trati
Moldava – Holzhau.
Obě delegace se po společném
jednání přesunuly do Oseka na
prohlídku cisterciáckého kláštera.

Ústecký kraj
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Poslanci přijeli do problémových lokalit Ústí

V

ýbor pro veřejnou správu
a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR zavítal do Ústeckého kraje.
Spolu s vedením kraje v čele
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a náměstky hejtmana
Martinem Klikou a Zdeňkem
Matoušem hovořili i s přítomnými starosty a zástupci hned
několika ministerstev převážně
o exekucích, sociálních bytech,
cestovním ruchu i rekultivacích.
Program výjezdního jednání
výboru v kraji připravili poslanci za Ústecký kraj Eva Fialová
a Jan Schiller.
Hlavním tématem dopoledního programu a zároveň také
obsahem prezentace náměstka
hejtmana Martina Klika byly
exekuce a s nimi spojený život
ve vyloučených lokalitách. „Je
nutné si uvědomit, že skoro 35
procent těchto lokalit vzniklo řízeným sestěhováním z ostatních

částí republiky. Máme několik
návrhů, které jsme sestavili na
základě opravdových zkušeností
z terénu. Jde například o zjednodušení podmínek pro osobní
bankrot, snížení administrativy
pro zaměstnavatele lidí s exekucí či zpřísnění pravidel pro osoby
s exekucí, kteří pobírají dávky,
aby museli své závazky řešit
a předešli tak dalším dluhům,“
popsal jen několik návrhů krajský náměstek pro sociální věci.
Několik vyloučených lokalit si i členové výboru prohlédli
osobně v Ústí nad Labem a nejbližším okolí. „Vždycky budeme
nápomocni, pokud se zákonodárci vypraví přímo k nám, aby
zblízka a přímo viděli, jaká je realita všedních dní právě v našem
kraji a měli pak při rozhodování
o legislativě všechny informace,“ uvedl při tiskové konferenci
k výjezdu hejtman Oldřich Bubeníček.

Obchodní rada Ruské federace jednal
s hejtmanem o možné spolupráci

N

a krajském úřadu se uskutečnila schůzka obchodního rady Ruské federace v ČR
Sergeje Kuzmiče Stupara (na
snímku) se zástupci Krajské
hospodářské komory Ústeckého
kraje a Krajské agrární komory
Ústeckého kraje ohledně možností potenciální obchodní spolupráce a obchodních zájmů českých a ruských firem. Obchodní
rada přijel do regionu na pozvání
hejtmana Oldřicha Bubeníčka.
Jednání se za ruskou stranu zúčastnil Dmitrij Artemev,
konzultant Obchodního zastupitelství Ruské federace v ČR,

Michail N. Ledenjov, generální
konzul Ruské federace v Karlových Varech, radní pro oblast
investic a majetku Ladislav Drlý,
předseda Krajské agrární komory ÚK Jaroslav Brožka, 1. místopředseda KHK ÚK František
Jochman.
„Pozvolna se u vás otevírají
ruské výrobní závody. Jeden takový, kde se vyrábí měkké obaly,
stojí již na území Olomouckého
kraje. Od nás je zájem investovat i nadále v České republice.
Doufáme, že zájem bude i ze
strany Ústeckého kraje,“ přál si
obchodní rada Stupar.

Varnsdorf ožije filmem

V

e varnsdorfském Centru Panorama se uskuteční filmový
maraton 70mm Weekend Varnsdorf. Unikátní promítání
70mm filmů na velkém panoramatickém plátně se uskuteční
od 9. do 12. května. K vidění budou snímky jako Vojna a mír
nebo Vetřelec. Akci podpořil Ústecký kraj. Více informací na
stránkách www.70mmweekend.cz.

Na Červeném Hrádku se volilo
vedení Euroregionu Krušnohoří

N

a zámku Červený Hrádek
v Jirkově se konala valná
hromada české části Euroregionu Krušnohoří. Na jejím programu byla mimo jiné volba patnáctičlenné rady tohoto sdružení.
Za město Most byl do rady euroregionu zvolen Vlastimil Vozka,
radní města Mostu, který se stal
i jeho předsedou.
Valné hromady se účastnil
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Spolupráce

kraje a euroregionu je výborná.
Ve všech jeho komisích jsou
zástupci kraje. Euroregion se
podílí na akcích kraje,“ podotkl
hejtman.
Euroregion Krušnohoří tvoří
v současné době na české straně
111 obcí a organizací, na saské
straně jsou to dva zemské okresy, Krušnohorský a Středosaský,
a další partneři. Mezi zakládající
členy tohoto sdružení patří město Most.

duben 2019

Můj názor: PŘÍNOS PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH BY BYL OHROMNÝ
V posledních dnech v médiích opět rezonuje téma o výstavbě plavebního stupně v Děčíně a tedy i podpora plavebního využití
řeky Labe. Naposledy se k řešení této otázky a k podpisu společného memoranda sešlo v dubnu vedení Ústeckého kraje s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, vedením města Děčín a zástupce Povodí Labe. Proto se ptáme: „Jak důležitá je
podle vás výstavba zmíněného jezu a tím i podpora vodní dopravy?”

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Už na základní škole nás paní
učitelka učila, že vodní doprava
je nejlevnější a nejekologičtější.
O tom jistě není pochyb, pokud
se ale při realizaci splavnění Labe
nemá zničit kus přírody. Celá
léta stojí proti sobě dva nesmiřitelné tábory. Zastánci stavby
jezů a splavnění Labe z řad firem
a části politiků na jedné straně
a na druhé straně odpůrci z řad
ochránců přírody. Argumenty
se vrší celá desetiletí na obou
stranách a řeka plyne v klidu dál
do Německa, kde kupodivu jezy
stavět nebudou. Bylo by jich pro
splavnost Labe v Německu potřeba kolem dvaceti a na to nemá
spolková vláda peníze. Na druhou stranu se ale zboží převáží
převážně v kamionech, které jsou
červeným hadrem pro každého
řidiče, nemluvě o znečišťování
ovzduší a ničení vozovek. K tomu
se blíží zřejmě bohužel další suché léto a hladové kameny se už
těší, jak na nás zase vykouknou
ze dna koryta. Téma splavnění
Labe u Děčína se periodicky vrací po mnoho let. Stále se zkoumá
a řeší za velké peníze a objektivní
posouzení stále nemáme. A zřejmě asi nikdy mít nebudeme.
A tak se řeči vedou, pomazané
hlavy jednají, chlebíčků se snědlo na tisíce a řeka teče v klidu dál
svým údolím. Možná je to tak lepší, když si s něčím nevíme rady,
nedělat nevratné zásahy. Už jich
v našem kraji bylo dost.
Petr Šmíd (SPD a SPO), náměstek hejtmana a krajský zastupitel
Ve chvíli, kdy jsem se v Děčíně před lety vyučil lodním mechanikem, jsem měl před sebou
jasnou perspektivu zaměstnání
v národním podniku ČSPLO.
V té době existovaly tři fungující
závody, z nichž jeden měl za úkol
po Labi zásobovat uhlím Chvaletickou elektrárnu, druhý závod
byl vnitrostátní plavby, a ten třetí

zahraniční plavby. Tehdy tento
podnik zaměstnával tisíce lidí,
vlastnil stovky lodí, měl zabezpečenou infrastrukturu, měl majetky v tehdejším NDR i ve Spolkové
republice Německo. V té době nebylo žádným problémem potkat
cestou po proudu či proti proudu
desítky lodí naložených zbožím
a netroufám si odhadnout, kolik
milionů tun nákladu bylo tehdy
přepraveno. Dnes je zázrak vidět
na Labi nákladní loď přepravující zboží. Celá západní Evropa
je protkána kanály, které spojují jednotlivé řeky. Jako příklad
uvedu Středozemní kanál, který
spojuje Labe s Rýnem. Takřka do
každé vesnice a ke každému významnému podniku je přivedena
odbočka, která zabezpečuje distribuci zboží po vodní cestě. Systém plavebních komor a vodních
zdvihadel dokáže překonat např.
Pyreneje. A teď se dostávám k té
původní otázce. Lodní doprava
dokáže nahradit ty tisíce kamionů, které dnes projíždějí našimi
městy, vesnicemi a ničí dálnice.
Bylo by naprosto skvělé propojit
plavebním kanálem Labe, Odru
a Dunaj a tím přispět k ekologické
dopravě materiálu a jiných nákladů. Plavební stupeň Děčín by měl
být součástí tohoto projektu. Takže z mého pohledu lodního strojníka druhé třídy, který na plavbě
odstartoval svůj profesní život, je
odpověď na otázku jednoznačná.
Ano, z mého pohledu by výstavba
plavebního stupně byla pro náš
region i celou Českou republiku
jednoznačně přínosná.
Jaroslav Komínek (KSČM),
náměstek hejtmana a krajský
zastupitel
Labe je největší řekou v kraji
a má jednoznačně velký dopravní potenciál. V dnešní době se
nákladní dopravě nevyhneme
a řeka nabízí poměrně jednoduchý, levný a ekologický způsob přepravy zboží. Vždyť kolik
nákladu se vejde na jednu loď
v porovnání s kamionovou do-

pravou. Další potenciál má turistická doprava. Od té doby, co
Ústecký kraj začal financovat výletní lodě na Labi, se o ni výrazně
zvýšil zájem. Ale jaký význam
má nabídka turistické dopravy,
když v době vrcholné sezóny
lodě nejezdí, protože není voda?
A přiznejme si, ani do budoucna nejsou vyhlídky lepší. Tohle
všechno musíme mít na paměti,
pokud rozhodujeme o vybudování děčínského jezu. Chápu, že
se jedná o velkou stavbu, která
bude znamenat určitý zásah do
krajiny, ale na druhou stranu
ten zásah nemusí být negativní.
Nejen že by se zlepšily podmínky
pro lodní dopravu, ale také pro
rekreační vyžití u řeky pro obyvatele Děčína i pro turisty. Myslím
si tedy, že je nejvyšší čas, aby se
k tomu vláda postavila zodpovědně a začala konat. Nestačí jen
přijímat usnesení o podpoře výstavby, ale hlavně ji zrealizovat!
Vybudování jezu na Labi může
být pro náš kraj zase dalším impulzem k většímu rozvoji. Pokud se bude dařit lodní dopravě,
vzniknou nová pracovní místa.
Přínos pro dopravu a cestovní
ruch je v tomto případě nezpochybnitelný.
Jaroslav Foldyna (ČSSD),
krajský zastupitel

Splavnění Labe je mým dlouhodobým cílem a prioritou. Nejen
proto, že jsem na Labi a lodích
strávil kus života, ale také proto,
že řeka jako taková je život a ten
Ústecký kraj potřebuje. Z toho
důvodu považuji za velmi důležité
realizovat Plavební stupeň Děčín a dosáhnout splavnění Labe.
Splavnění Labe výrazně podpoří
nejenom zaměstnanost v Ústeckém kraji a na lodích, ale bude
přínosem také v oblasti chemického průmyslu. Budeme schopni
dovézt tisíce tun apatitů a vyvézt
tisíce tun vyrobených hnojiv, kdy
cena mezi železnicí, kamiony
a lodní dopravou je diametrálně
odlišná. Aby byl chemický průmysl konkurenceschopný, jediné, co
může nákladovou položku snižovat, jsou často mzdy zaměstnanců
a tak se také často děje. To samé se
děje v zemědělství, kdy dovážíme
tisíce tun krmných sójových šrotů
a vyvážíme slady, ječmeny a další
produkty českého zemědělství.
Velmi obdobná situace je v oblasti průmyslu, který se zabývá
investičními celky, kdy nadměrné náklady a jejich přeprava po
silnici je několikanásobně dražší
než po vodě. Stejně tak se chová
přeprava dovozů do oblasti hutního průmyslu, kdy dovážíme
tisíce tun rud a vyvážíme plechy
a další výrobky hutního průmyslu. Největší profit z přepravy mají
na severozápad Evropy od naší
hranice německé dráhy. Proto
je potřeba v Děčíně jez postavit
a splavnit Labe. Ústecký kraj se
stane turisticky atraktivním místem. Bude zajištěna celoroční turistická lodní doprava ať velkých
„parníků“, tak i malých plavidel,
a na to navazuje rozvoj turistického ruchu v kraji a pozitivní vliv
na oblast služeb a zaměstnanost
v ní. To, že jez bude osazen vodní
elektrickou turbínou, jen zvyšuje
přidanou hodnotu a návratnost
investice, kterou český stát do
splavnosti Labe provede. Každý, kdo se podívá na ráz břehů
nad střekovskou přehradou a na
smutnou realitu v Ústí nad Labem a v Děčíně, kde dlouhodobě
nejsme schopni na našem území
zadržet vodu, pochopí, že výstavba jezu má smysl.

Žák děčínské školy vázal květinu
pro chorvatskou prezidentku

Květnové farmářské trhy

J

aro je v plném proudu a farmářské trhy se plní zákazníky.
Farmáři nabídnou lidem i v květnu 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.
Chomutov: Náměstí 1. máje,
soboty 4. a 18. května od 8 do
12 hodin. Krušnohorský Regiofest, čtvrtek 30. května od 10 do
19 hodin. Jirkov: Náměstí Dr.
E. Beneše, pátek 10. května od
8 do 15 hodin. Kadaň: Mírové
náměstí, středa 15. května od
9 do 16 hodin. Louny: Mírové

náměstí, sobota 11. a 25. května od 8 do 12 hodin. Lovosice:
Václavské náměstí, úterý 7., 14.,
21. a 28. května od 9 do 16 hodin. Most: 1. náměstí, sobota
11. května od 8 do
12 hodin. Okořín
u Strupčic: Venkovský farmářský
trh, sobota 11.
května od 9 do
12 hodin. Roudnice nad Labem:
Karlovo náměstí, sobota 4. a 18.
května od 8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátek 3.,
17. a 31. května od 9 do 16 hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 7., 14., 21. a 28.
května od 9 do 16 hodin, čtvrtek
2., 9., 16., 23. a 30. května od 9
do 16 hodin. Žatec: Náměstí
Svobody, pátek 24. května od 8
do 15 hodin.

Nádhernou květinu z rukou prezidenta ČR Miloše Zemana,
kterou připravil žák Střední školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse v Děčíně, obdržela chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová
Kitarovićová. Ta přijela do Prahy na státnickou návštěvu. Pro dvojnásobného mistra republiky ve floristice a aktuálního mistra Slovenska
Vlastimila Kucharoviče bylo poctou vázat květinu pro tak významnou
osobnost.

Ústecký kraj

duben 2019

3

Pojďte se projet po Labi! Letošní turistická sezóna je zahájená
L

abská plavební společnost
vypravila speciální slavnostní jízdu pro představitele
Ústeckého kraje a Severočeského sdružení obcí na trase
Ústí nad Labem – Hřensko
(nejnižší místo v ČR), čímž oficiálně zahájila letošní turistickou sezónu na řece Labi. Druhá
turistická lodní linka zařazená
do systému Doprava Ústeckého kraje jezdí mezi Ústím a Litoměřicemi.
„Z paluby lodě je zase úplně
jiný pohled na krásnou krajinu
našeho kraje. A pokud cestu
lodí zkombinujete s pěkným
pěším výletem a jízdou vláčkem
nebo autobusem, máte zajíma-

vý program pro celou rodinu,“
láká k výletům hejtman Oldřich
Bubeníček.
Jednatel Labské plavební
společnosti Martin Komrska
poděkoval řediteli SESO Vladislavu Raškovi a starostovi Litoměřic Ladislavu Chlupáčovi za
podporu obnovení turistických
plaveb po Labi a hejtmanovi
Bubeníčkovi za to, že si Ústecký
kraj vzal tuto iniciativu za svou
a plavby objednává a zařadil je
do Dopravy Ústeckého kraje.
Oblíbené turistické lodě
DÚK mezi Ústím nad Labem
a Litoměřicemi (linka 901)
a mezi Ústí nad Labem a Hřenskem (linka 902) letos vypluly

Papoušek prosvištěl Švestkovou dráhou

P

oslední březnovou sobotu
zahájila Doprava Ústeckého kraje letní turistickou
sezónu 2019. Největší akci
k zahájení sezóny uspořádal
dopravce AŽD Praha na Švestkové dráze (linka DÚK T4).
Historické vozy mezi Mostem

a Lovosicemi táhla při této
slavnostní příležitosti parní lokomotiva 477 043 zvaná „Papoušek“. Jízdu i doprovodný
program si užily více než čtyři
stovky cestujících včetně náměstka Jaroslava Komínka.
Foto: archiv AŽD Praha, s. r. o.

hned od začátku sezóny. 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.
Lidé si užívali pohodové plavby
a krásného počasí.

Dopravce Die Länderbahn
podepsal smlouvu, zajistí
dopravu na Lounsku

O

d prosince 2019 vyjedou na Lounsku
vlaky společnosti Die Länderbahn. Výkonný ředitel společnosti Wolfgang Pollety
v Ústí nad Labem podepsal smlouvu na zajištění železniční dopravy. Die Länderbahn
zde nasadí sedm vozidel RegioSprinter.
„Podpisem této smlouvy se Ústecký kraj
vydal vstříc soukromým dopravcům na železnici. Slibujeme si od toho zdravé konkurenční prostředí, které přispěje ke zvýšení
kvality dopravy a spokojenosti našich cestujících,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Ředitel Pollety dodal:
„Těší mne, že se nám podařilo objednatele
služeb přesvědčit naší dobrou nabídkou.“
Společnost Die Länderbahn se dohodla
s Ústeckým krajem na dvouletém přechodném období, během kterého projdou vozy
postupnou modernizací.

Veřejná doprava po dobu rekonstrukce mostu ve Štětí
• Most přes Labe je uzavřen pro veškerou
dopravu i pro pěší od 1. 4. 2019 s předpokládaným termínem ukončení 30. 6. 2020
• Doprava Ústeckého kraje nahrazuje úsek
autobusových linek mezi oběma břehy
Labe a zajišťuje provoz přívozu Hněvice –
Štětí po celou dobu uzavírky, přívoz je zaveden jako linka DÚK číslo 903
• Přívoz je v provozu denně a jezdí v intervalech 20 min. (ze Štětí od 4:21 do 23:01
hod. a poslední ve 23:41, z Hněvic od 4:31
do 23:11 a poslední v 0:31), v pracovní dny
od 7:21 do 7:51 jezdí přívoz v intervalu
10 min.
• Přívoz má kapacitu minimálně 40 osob
a přepravuje i jízdní kola a kočárky, přeprava je možná v rámci Tarifu DÚK i Tarifu
PID
• Stanoviště přívozu je na štětské straně
u současného mola pro lodní dopravu, na
hněvické 50 metrů pod mostem (s provizorním přístupem od vlakového nádraží
Hněvice)

• Z důvodu uzavírky mostu jsou v oblasti
Štětska a Roudnicka změněny trasy a jízdní řády autobusových linek DÚK 625, 633,
634, 635, 672 a dočasně nově zavedeny
linky 639 a 675, dochází k prodloužení cestovních dob, k odlišným časům příjezdů do
některých zastávek a dočasně je zapotřebí
i častěji přestupovat, zejména v obci Hoštka
• Jízdné DÚK mezi výchozí a cílovou stanicí se nemění, i když linka jede jinou a delší
trasou, jízdné se nemění ani na linkách PID
• V celé výlukové oblasti lze s papírovou
jízdenkou DÚK využít pro cestování i autobusové linky PID (a obráceně) – integrace
Tarifu PID a DÚK platí stejně jako před
uzavírkou mostu
• Výlukové jízdní řády linek DÚK najdete na autobusových zastávkách, úřadech
dotčených obcí, www.dopravauk.cz nebo
www.steti.cz, o změnách provozu linek
DÚK se můžete informovat v dopravní informační kanceláři ve Štětí na Novém náměstí 139

Autobusová linka 583 do německého Od května vyjedou cyklobusy DÚK i na Vejprtsku,
Annabergu od května opět v provozu na Litoměřicku je letos cyklobusů méně
N
O
d 1. května je znovu obnoven provoz přeshraniční linky DÚK 583 Vejprty
– Annaberg-Buchholz. Provoz
linky byl přerušen na začátku
ledna nenadálým odchodem
dopravce TD BUS, který tuto

linku obsluhoval. Náhradním
dopravcem na lince 583 se stala
společnost Autobusy Karlovy
Vary, která musela s obnovením provozu čekat na vydání
povolení k provozování přeshraničního spoje od Minister-

stva dopravy ČR. Autobusová
linka bude opět jezdit pětkrát
denně ve všední dny i o víkendech. Většina spojů bude plynule navazovat na spoje linky
č. 600 do Klášterce nad Ohří
a Kadaně.

„Plavební stupeň Děčín aneb konec přešlapování“

P

odpořit plavební využití
řeky Labe a deklarovat zájem na výstavbě plavebního
stupně Děčín se sešli na děčínském zámku ministr zemědělství Miroslav Toman, představitelé Ústeckého kraje, hejtman
Oldřich Bubeníček spolu s náměstky Zdeňkem Matoušem
a Petrem Šmídem a dalšími
radními, primátor Děčína Jaroslav Hrouda, ředitel Ředitelství
vodních cest Lubomír Fojtů,
generální ředitel Povodí Labe,
s. p. Marián Šebesta a zástupci
plavebních a výrobních společností, pro které má splavnost

řeky Labe velký ekonomický
význam.
Kromě představení vizualizace budoucí podoby jezu se
účastníci seznámili s obsahem
společného memoranda na podporu vodních cest, které říká:
„Základním předpokladem je
realizace Plavebního stupně Děčín, který považujeme za zcela
nezbytný a reálný. Pro vyšší využití vodních cest v ČR je klíčové zlepšit splavnost Labe mezi
VD Střekov a státní hranicí ČR/
SRN na parametry německého
Labe dohodnuté v rámci Společného konceptu pro Labe.“

A jak se k realizaci výstavby
staví hejtman Oldřich Bubeníček? „Myslím, že dozrál čas, aby
byla usnesení vlády o potřebě
výstavby plavebního stupně naplněná, aby premiér dal jasný
pokyn a termín ministrům a začalo se budovat. Ústecký kraj
výstavbu jezu jednoznačně podporuje,“ říká.
Iniciátorem setkání byl Jan
Skalický, majitel společnosti Vodní cesty, a.s. Za Krajský
úřad Ústeckého kraje se zúčastnil také ředitel úřadu Milan
Zemaník a vedoucí dotčených
odborů.

a Litoměřicku musí v sezóně 2019 cyklisté počítat
s menší nabídkou přepravy kol.
Na začátku roku došlo s neplánovanou změnou dopravce
i ke změně typu autobusů. Vysokopodlažní vozy zapůjčené
společností DSÚK od ICOM
nemají bohužel nástavce na
kola a nelze s nimi jízdní kola
dopravovat. V sezóně 2019 tedy
bude na Litoměřicku rozšířená
doprava kol ochuzena o linky
660, 661, 662, 663, 664, 665,

702, 703 a 704. V knižních jízdních řádech a dříve tisknutých
materiálech se s touto změnou
nepočítalo, na některých cyklomapkách tedy ještě můžete
tyto linky nalézt, kola ale vozit
nebudou.
Na Kadaňsku a Vejprtsku se
společnosti AKV, náhradnímu
dopravci za společnost TD BUS,
kromě zajišťování pravidelné
dopravy podařilo zajistit i cyklovleky, a přeprava kol tak zde
v letní nabídce chybět nebude.

Vlek pro převoz dvaceti jízdních
kol bude mít od 1. května k dispozici jedna z nejoblíbenějších
krajských cyklobusových linek
č. 600 z Kadaně a Klášterce nad
Ohří směrem na Měděnec a Vejprty. S vlekem na jízdní kola
vyjede počínaje prvním májovým dnem i linka 584 z Jirkova
a Chomutova na Měděnec, Loučnou a Boží Dar.
Jízdenka DÚK pro jízdní kolo
stojí letos 20 Kč, tj. stále stejně
jako v minulých letech.

Proti rozhodnutí ÚOHS se budeme bránit

Ú
Hejtman Oldřich Bubeníček pronáší stanovisko Ústeckého kraje, vedle něj primátor Jaroslav Hrouda, Jan Skalický a ministr zemědělství Miroslav Toman.

stecký kraj nesouhlasí
s rozhodnutími Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
ze dne 15. dubna 2019, považuje je za nezákonná a krajně
nespravedlivá. Taková rozhodnutí totiž umožňují výrobcům
jednostranně diktovat, jaké
výrobky a služby smí zadavatel
poptávat.

„Proti rozhodnutím se budeme bránit podáním rozkladu
k předsedovi ÚOHS a případně
i žalobou před správními soudy,“ řekl ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje Milan
Šlejtr.
„Stojím za postupem DSÚK
a také v dalších krocích mají
mou podporu. Pokud jsme jako

veřejná instituce povinni soutěžit na nejnižší cenu, připadá mi
zcela logické, že si chceme nadefinovat technické podmínky
k tomu, aby nám vysoutěžený
výrobek dlouho vydržel, cestující měli zajištěný komfort a bezpečí při cestování a řidiči dobré
prostředí pro práci,“ vysvětlil
náměstek Jaroslav Komínek.

Ústecký kraj
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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.

Piva z produkce Pivovaru
Na Rychtě - Pivovar Na Rychtě
je restaurační pivovar s hotelem
v centru města Ústí nad Labem.
Ve stálé nabídce je na čepu 4 až 6
piv. Prostorná restaurace s venkovní zahrádkou nabízí tradiční jídla i gurmánské speciality,
speciální menu můžete ochutnat
během pravidelných Gastrono-

mických týdnů. Certifikát ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální
produkt® získal pivovar pro skupinu výrobků z vlastní produkce,
mezi které patří Mazel 12° (světlý ležák), Vojtěch 12° (jantarový
ležák), Rychtovar 14° (světlý
speciál), Ústecký lev 16° (světlý
speciál), Ústecká rychtářka 11°
(pšeničné pivo), Brusinka 12°
(ochucený ležák), Ústečan 14°
(světlý speciál). Všechna piva
jsou nefiltrovaná, nepasterizovaná a vařená tradiční metodou.
Pivní varny jsou pak hlavní dominantou restaurace.

sirupy a džemy Manok získaly
certifikát ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.
vyrábějí již od roku 1994. V sortimentu jsou pouťové perníky,
dětské, velikonoční, vánoční,
perníky s motivy z regionu nebo
s reklamní upoutávkou v mnoha
tvarech a velikostech. Manžele
můžete potkat se stánkem na regionálních farmářských trzích,
kulturních akcích, kde na přání pořadatelů provádí i ukázku
zdobení perníků a zajistí dětskou dílničku.

Čeradický zdobený perník ručně vyráběný zdobený perník
manželů Štěpánových z Čeradic
získal označení POOHŘÍ regionální produkt®. Perníky podle
originální receptury Štěpánovi

Přírodní sirupy a džemy Manok - malá rodinná firma Manok
z Děčína žije a tvoří v malebné
krajině mezi Labskými pískovci
a Českým středohořím. Výrobky
jsou 100% přírodní, vyrobené ze
sezónních surovin vlastní produkce a od českých pěstitelů.
Plody jsou ručně sbírané a před
dalším zpracováním důkladně
přebrané. Podle jednotlivých
vlastních receptur je ovoce ponecháno na přípravu celé nebo
je ručně pokrájeno na menší
kousky. Výrobky jsou slazeny
přírodním třtinovým cukrem
a medem, bez použití chemických konzervačních látek, barviv a jiných náhražek. Přírodní

měřením na produkci loupané
a krouhané zeleniny (brambory,
cibule, česnek, kořenová zelenina, základ pod svíčkovou, polévková směs, krouhané zelí, řepa),
výroba respektuje přání zákazníka. Vlastním produktem chráněné dílny jsou Otvické lupínky,
které jsou vyráběny ve třech příchutích (paprika, česnek, kopr)
a jako tradiční solené. Brambory
na lupínky jsou vybírány co do
kvality velmi pečlivě a od českých dodavatelů a jsou smaženy
na 100 % slunečnicovém oleji.
Otvické lupínky získaly certifikát KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®.

Otvické lupínky - firma Aventa CZ z Otvic u Chomutova již
20 let nabízí kompletní sortiment čerstvého ovoce, zeleniny
a bylinek od tuzemských i zahraničních pěstitelů v co nejvyšší
kvalitě. V roce 2013 společnost
otevřela chráněnou dílnu se za-

Výstavba Labské stezky na území Ústeckého kraje vstoupila do poslední 3. etapy

Ú

stecký kraj pokračuje v budování cyklostezky Labská
stezka, tentokrát její 3. etapou,
která propojí již hotové úseky
mezi Libochovany a Roudnicí
nad Labem a prodlouží trasu
až na hranice se Středočeským
krajem. Celková délka 3. etapy
je 44 km a stát by měla 104 milionů korun.
Labská stezka je součástí mezinárodní cyklistické dálkové trasy Euro Velo 7, která vede napříč
kontinentem od severu k jihu. Na

našem území má úsek od státní hranice s Německem (Dolní
Žleb) do Prahy označení národní
trasy č. 2 a měří 96 km. Trasa této
stezky vede údolím řeky Labe
a v podstatné části své délky prochází územím Ústeckého kraje.
Některé úseky již jsou vybudovány či jsou právě v realizaci, stále
však ještě chybí zhruba 44 km
trasy, kterou je třeba dobudovat
tak, aby vznikl souvislý celistvý
tah pokud možno stejně vysoko
nasazeného standardu.

Hejtman navštívil Brodec na Lounsku,
obdivoval náves i hasičskou zbrojnici

V

obci Brodec, která leží osm
kilometrů od Loun a kde
má trvalý pobyt pouhých sedm
desítek obyvatel, se zastavil na
přátelskou návštěvu hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ten se snaží navštěvovat
i ty nejmenší obce v regionu.
Před hasičskou zbrojnicí jej
přivítala starostka Brodce Jana
Hrušková, místostarostka Jitka
Hudcová, zastupitel obce Bohumil Rezler a projektový manažer
Rostislav Mareš.

Na obchůzce obce starostka
ukázala hejtmanovi náves se
zvonicí, hřištěm a rybníkem.
Navštívili též obecní úřad. Obec
je členem zájmového sdružení obcí Mikroregion Lounské
Podlesí. V zastupitelstvu obce
je sedm členů, z toho pět žen.
V roce 1898 zde byli založeni
hasiči. Ještě dnes je v obci Sbor
dobrovolných hasičů, má 22
členů. V roce 2012 oslavila obec
600 let od svého založení.

Malá vodní nádrž v obci Brodec by měla projít v dalších letech
revitalizací.

Cyklisté si budou moct projet celou hotovou Labskou stezku na
českém území v říjnu 2020.

„Řešený úsek pak propojuje
obec Dobříň, Kozlovice, Záluží, Račice. Jeho vybudováním
dojde k významnému zvýšení
bezpečnosti cyklistů a chodců
především v úseku mezi Dobříní a Zálužím, který je dosud
trasován po silnici III/24050.
Nově bude odkloněn do samostatné, fyzicky oddělené trasy
podél Labe bez veřejného provozu. V následujícím úseku
mezi Zálužím a Račicemi pak
bude stávající trasa zkvalitněna

rekonstrukcí stávajících prašných povrchů,“ řekl náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš.
Výstavba byla zahájena v říjnu 2018 a termín dokončení 3.
etapy je v říjnu 2020, čímž bude
dovršeno několikaleté úsilí Ústeckého kraje v roli investora
o vybudování takto důležité
infrastruktury
regionálního
rozvoje, potažmo cestovního
ruchu.

Ústecký kraj podepsal spolupráci
s Krajskou agrární komorou

Hejtman
Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček
vyhlašuje VI. ročník
literární soutěže
pro seniory

N

a hejtmanství proběhl
podpis rámcové smlouvy
o regionální spolupráci Ústeckého kraje s Krajskou agrární
komorou, kterou podepsal její
předseda Jaroslav Brožka. Za
Ústecký kraj byla přítomna také
Jitka Sachetová, radní pro kulturu a památkovou péči, zemědělství, životní prostředí a venkov.
„Ústecký kraj a Krajská agrární komora mají společně za cíl
koncepčně zlepšovat podmínky
pro rozvoj hospodářsko – pod-

nikatelského prostředí v oblasti
zemědělství a venkova a vytvářet
tak z Ústeckého kraje atraktivní
místo pro práci a život,“ uvedla
radní Jitka Sachetová. Ústecký
kraj považuje Krajskou agrární
komoru Ústeckého kraje za významnou nevládní organizaci
působící na úseku zemědělství
a venkova ve všech okresech
kraje. A to buď přímo, nebo prostřednictvím okresních agrárních komor či místních akčních
skupin.

Své příspěvky zasílejte
do 30. června 2019 na adresu:
Bc. Veronika Jarošová,
Krajský úřad Ústeckého kraje,
Odbor kancelář hejtmana,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem.
Více informací o pravidlech
soutěže naleznete na stránkách
www.kr-ustecky.cz.

Jaroslav Brožka podepisuje rámcovou smlouvu.

Jeden kraj - tři různé ZOO: výherci si převzali ceny

N

ávštěvníci, kteří si v loňském roce zakoupili vstupenku v rámci projektu Jeden
kraj – Tři různé zoo a byli vylosováni, si převzali výhru v děčínské zoo u nové expozice chápanů
středoamerických. Slavnostního
předávání cen se zúčastnil také
náměstek hejtmana pro cestovní
ruch Zdeněk Matouš a zástupci
třech zoologických zahrad.
Mezi výherci byli dokonce
návštěvníci z Moravy i Slezska.
Výhry pro vylosované návštěv-

níky jsou hlavně zážitkové.
Oblíbený projekt, který byl poprvé spuštěn v roce 2016, bude
pokračovat i v letošním roce.
Cílem je nejen propagace tří zajímavých turistických cílů, ale
podpora návštěvnosti celého
Ústeckého kraje. Milovníci zoologických zahrad mohou využít
výhodné nabídky k návštěvě tří
zahrad Ústeckého kraje – Zoo
Děčín,
Podkrušnohorského
parku Chomutov a Zoo Ústí
nad Labem.

Projekt Jeden kraj – tři různé
zoo je založen na principu společné vstupenky, kdy zájemce
zaplatí nižší cenu než při součtu
všech tří vstupů. Marketingový
projekt iniciovalo oddělení cestovního ruchu Ústeckého kraje
s cílem zvýšit návštěvnost a díky
společné propagaci i povědomí
o všech zoologických zahradách v kraji. „Návštěvníci, kteří
se do akce zapojí, mají možnost
navštívit zoologické zahrady napříč krajem, spojit to s pěkným

výletem a seznámit se i s jinou
zoo než je v jejich okolí. Velmi
nás těší, že o projekt je pořád
velký zájem, o čemž svědčí i počty prodaných vstupenek,“ řekl
náměstek hejtmana pro cestovní
ruch Zdeněk Matouš.
Společná vstupenka pro dospělé stojí 260 Kč a pro děti 140
Kč. Pokud se držitelům vstupenky podaří navštívit všechna tři
zařízení do 31. října, jsou zařazeni do slosování o hodnotné
ceny.

První tři vylosovaní výherci získali převážně zážitkové výhry.

Ústecký kraj
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Ředitelka základní školy v Chanově převzala v Mostě Medaili hejtmana Ústeckého kraje

M

onika Kynclová, ředitelka Základní školy Most
v Chanově, převzala na mosteckém magistrátu z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka Medaili
hejtmana Ústeckého kraje, pamětní list a pozornost ve formě
českého granátu.
Ocenění získala po právu.
V chanovské škole působí 33 let,
od roku 2005 pak ve funkci ředitelky. Snaží se o zlepšení podmínek v tamní lokalitě a přístupu
ke vzdělávání sociálně slabších

obyvatel. „Není za mnou vidět
tolik práce, že by naše děti měly
středoškolské vzdělání. Podaří
se nám vypiplat tak jedno dvě
děti za pár let, které něčeho
v budoucnu dosáhnou. Musíme se zkrátka radovat z maličkostí,“ řekla skromně Monika
Kynclová.
Ve škole je na 179 žáků 16
učitelek. „Kdybych okolo sebe
neměla tak skvělý tým lidí, co
mám, sama bych to rozhodně
nezvládla,“ děkovala učitelkám

a dalším pracovníkům chanovské školy. Tu nedávno navštívil
také hejtman Bubeníček společně s Výborem pro sociální
politiku Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. „Když jsem
poslouchal poutavé povídání
paní ředitelky o tom, co všechno
pro děti dělá, že k dětem musí
přistupovat jinak než učitelky
v jiných mosteckých školách,
rozhodl jsem se pro udělení medaile,“ uvedl důvod ocenění Bubeníček s přáním, aby ředitelce

chuť do práce ještě nějaký rok
vydržela.
Monika Kynclová kromě učení také získává pro školu a žáky
finanční prostředky skrze dotační a nadační programy a fondy,
především na podporu integrace romské komunity, programy
prevence rizikového chování,
podporu mimoškolních aktivit.
Spolupracuje s Domem romské
kultury, s občanským sdružením
Aver Roma, Městskou policií
Most a oblastní Charitou v Mostě.

ŘEDITELKA chánovské základky (uprostřed).

Střední zdravotnické školy změřily síly v první pomoci Mladí obráběči kovů soutěžili

S

třední zdravotnická škola
Děčín ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou
ÚK a Krajskou zdravotní a.s.
uspořádala 5. ročník regionální soutěže zdravotnických škol
v první pomoci s mezinárodní účastí. Akce se uskutečnila
v děčínském obchodním centru
Pivovar pod záštitou náměstka
hejtmana pro oblast školství
Petra Šmída, který spolu s předsedou výboru pro zdravotnictví
Pavlem Csonkou, přijel studenty
podpořit.
Soutěže se zúčastnila družstva ze škol v Děčíně, Ústí nad
Labem, v Rumburku, Mostě
a Chomutově i Dolném Kubíně,

partnerské školy SZŠ Děčín ze
Žilinského samosprávného kraje, se kterým má Ústecký kraj od
roku 2011 podepsanou dohodu
o spolupráci. Studenti si museli
poradit s pádem z výšky, nepřímou masáží srdce včetně použití
automatizovaného
externího
defibrilátoru, s alergickou reakcí či opařeninami. Jeden z úkolů byl také ošetření po zasažení
elektrickým proudem.
Nejlépe si se všemi disciplínami poradili zdravotníci z Chomutova, na druhém místě skončili zdravotníci z Mostu a jako
třetí se umístil domácí Děčín.
Hodnocení jednotlivých úkolů
zajistili komisaři, profesionální

o postup do celostátního finále

S

Žáci na jednotlivých stanovištích plnili úkoly.

záchranáři z Děčína. Nejen soutěžícím, ale i laické veřejnosti,
která mohla přihlížet soutěžním

třední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov pořádala regionální
kolo celostátní odborné soutěže
zručnosti řemeslných oborů pod
názvem KOVO Junior 2019 –
Obráběč kovů.
Vyhlašovatelem soutěže, zařazené do soutěží České ručičky, je
Jihomoravský kraj a organizátorem této soutěže je Cech KOVO
ČR. Regionálního kola se zúčastnilo 14 soutěžících, žáků
druhých a třetích ročníků obo-

ru Obráběč kovů ze sedmi škol
z Ústeckého kraje. Žáci soutěžili
ve dvou disciplínách a to ve výrobě součásti na univerzálním
soustruhu a celkem provedení
sedmi měření pomocí strojírenských měřidel.
Vítězem celé soutěže se stal
David Němec ze Střední školy
stavební a strojní, Teplice. Druhý skončil Milan Berka z Vyšší
odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední školy služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf.

úkolům, byla během dopoledne
k dispozici také ukázka vybavení
výjezdové sanity.

Budoucí záchranáři učili nevidomé spoluobčany základům první pomoci

S

tudenti 1. ročníku oboru
Diplomovaný zdravotnický
záchranář z Vyšší odborné zdra-

votnické školy a Střední zdravotnické školy v Ústí nad Labem se
setkali s nevidomými klienty Ty-

Akce se oběma zúčastněným stranám líbila.

floCentra za účelem výuky první
pomoci. Klienti měli možnost
vyzkoušet si správný postup při
srdeční masáži, základy obvazové techniky, osahat si uložení lidských orgánů na modelu
a také se seznámit s vybavením
batohu využívaného pro první
pomoc.
Akce se konala ve škole v Moskevské ulici v příjemné atmosféře. I když šlo o první setkání
s nevidomými klienty, studenti
se chovali úplně přirozeně a byli
ze spolupráce nadšení. „Domnívám se, že prožitková setkání
jsou pro studenty velmi důležitá. Na co si sáhneme, to i lépe

pochopíme,“ uvedla odborná
učitelka Alena Vekrbauerová.
V závěru dostali klienti certifikát o absolvování nácviku první
pomoci.
„To, že studenti pracovali
s dospělými různého stupně
zrakového postižení, pro ně nebylo jednoduché. Jinak se věc
vysvětluje člověku, který přece
jen trošku vidí, jinak zcela nevidomému. Všichni studenti, se
kterými jsme přišli do styku, se
chovali přirozeně, vysvětlovali
srozumitelně a byli schopni zodpovědět otázky,“ shodli se účastníci kurzu manželé Krajíčkovi
s vodicím psem Plutem.

Klášterečtí studenti opanovali Dívka vyhrála s fotografií na téma
holocaust republikovou soutěž
soutěž cizích jazyků
ákyně Vyšší odborné ško- problémům v dnešní době a pro-

V

Ústí nad Labem se konala krajská kola olympiád
v německém a anglickém jazyce.
Soutěže se zúčastnili výherci jednotlivých okresních kol. Klášterecké gymnázium se může pyšnit
hned dvěma zlatými medailemi,

kdy olympiádu v německém jazyce vyhrál student tercie Mike
Crott a v anglickém jazyce se
totéž povedlo studentu z kvarty
Janu Holickému. Oba vítězové
postupují do národního kola, které se bude konat v květnu v Praze.

Ž

ly zdravotnické a Střední
školy zdravotnické v Ústí nad
Labem Adéla Málková z třetího
ročníku oboru Asistent zubního technika se zúčastnila slavnostního předávání cen v Kulturním a vzdělávacím centru
Židovského muzea v Praze.
V 16. ročníku fotografické
části této soutěže získala 1.
místo se svým snímkem Bratrství. Literární, historická a fotografická soutěž Daniel vyhlašovaná NIDV Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy,
Památníkem Terezín a Mezinárodním velvyslanectvím Jeruzalém – ICEJ je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým

blematice soužití různých etnik
v České republice.

V prostorách chomutovské školy se konala soutěž KOVO Junior
2019 - Obráběč kovů.

Ředitelé škol Ústeckého kraje
se sešli na krajském úřadě

O

sm dní před Dnem učitelů
se na Krajském úřadu Ústeckého kraje konala pracovní
porada ředitelů škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je právě Ústecký kraj.
Přítomné přivítal hejtman Oldřich Bubeníček a předsedkyně
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmila
Krastenicsová.
Během programu se ředitelky a ředitelé dozvěděli aktuality

z oblasti financování a dalších
důležitých témat. Nechyběla ani
ředitelka Ústeckého inspektorátu České školní inspekce Varja Paučková. „Chtěl bych vám
všem poděkovat za to, jakou
práci pro vzdělání žáků a studentů děláte,“ řekl v úvodní řeči
hejtman Oldřich Bubeníček.
Pravidelné porady ředitelů škol
svolává Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

Adéla Málková s diplomem za
prvenství.

Letošní ročník soutěže Prodavač 2019 ovládli chlapci

S

třední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola
Ústí nad Labem pořádala 14.
ročník celostátní odborné soutěže Prodavač 2019. Připravila si
pro účastníky soutěže dvě části –
praktickou a teoretickou.
Tradičního klání se zúčastnilo letos 21 škol z celé republiky
a 72 soutěžících ve věku 15 až
18 let. Pro žáky byla zajímavější
ta praktická část, ve které museli
zvládnout balení zboží, odhad
váhy či práci na pokladně.
Nejlépe si s nástrahami soutěže poradil v kategorii 1. ročníků

V praktické části balili žáci zboží do papíru.

Marek Caha z OA, VOŠ zdravotnické a SZŠ, SOŠ a jazykové
školy Jihlava. Sedmá v pořadí
skončila „domácí“ žákyně Vendula Šiklová. Mezi druháky se
na prvním místě umístil Roman
Žurek ze SOŠ a SOU obchodu
a služeb Chrudim. V nejstarší
věkové kategorii třetích ročníků
zvítězil Dominik Číž ze SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ z Opavy. Soutěž připravuje budoucí
prodavače na praxi do obchodů
či obchodních řetězců ke spokojenosti zaměstnavatelů i zákazníků.

Nechyběl ani Jan Mareš, ředitel Střední odborné školy energetické
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov
(stojí vpravo).
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Náměstek ocenil učitele za významný přínos pro školství

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje převzali ocenění
nominovaní na Cenu náměstka
za významný přínos ve školství.
Ceny předal náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd
spolu s předsedkyní Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Radmilou Krastenicsovou.
Celkem jedenáct pedagogů bylo
oceněno ve čtyřech kategoriích
– mateřské školy, základní školy,
střední školy a ostatní školská
zařízení.
Úvod před samotným předávání zpříjemnil flétnový kvartet

ze ZUŠ Evy Randové pod vedením Stanislavy Viznerové. Cena
náměstka za významný přínos
ve školství se letos udělovala
podruhé na základě nominací
ředitelů, pedagogů i široké veřejnosti. „Je mi ctí, že mohu už
podruhé ocenit výjimečné pracovníky z oblasti školství. Sám
pocházím z řad pedagogů, kdy
jako bývalý ředitel školy vím,
jak je tato práce náročná a obětavá,“ řekl náměstek hejtmana
Petr Šmíd, který zároveň oceněným poděkoval za jejich kvalitní
práci.

Domovy sociálních služeb Litvínov
– Janov se těší z nové zahrady

N

ovinkou v Domovech sociálních služeb Litvínov –
Janov je kompletně zrekonstruovaná zahrada. Slavnostního
otevření revitalizované zahrady
se zúčastnil také 1. náměstek
hejtmana Martin Klika. „Snažíme se o to, aby organizace
spravované Ústeckým krajem
nabízely kvalitní služby a plnily
potřeby klientů. K tomu rozhodně přispěje i tato krásně zrekonstruovaná zahrada, která se jistě
stane oblíbeným volnočasovým
a odpočinkovým místem klientů
domova,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

V zahradě byla ošetřena a vysazena nová zeleň, došlo k úpravě i vysetí nových trávníků. Dále
byly vybudovány nové cesty ze
zámkové dlažby, aby klienti domovů mohli zahradu pohodlně
užívat, včetně klientů na vozíčku. V zahradě je pro klienty vybudováno hřiště na pétanque,
venkovní šachy i vyvýšené záhony s bylinkami. Revitalizaci
zahrady ve výši čtyř milionů
korun zajišťoval Odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje
z dotačního titulu Operačního
programu Životní prostředí
2014 – 2020.

Mezi oceněnými byl také učitel ZŠ T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice David Turek, který je dokonce držitelem titulu Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele v Česku za rok 2018.

VÝROČÍ
23. května 1864 se v Kvasicích na Kroměřížsku narodil Jaroslav Thun-Hohenstein,
příslušník významného šlechtického rodu
Hohensteinů, politik a majitel děčínského
panství. Na přelomu století byl poslancem
Českého zemského sněmu, resp. poslancem
Říšské rady a Moravského zemského sněmu.
Za manželku si vzal Marii Chotkovou, sestru
Žofie, která byla pro změnu manželkou Františka Ferdinanda d´Este. Zemřel v roce 1929 na slabost srdce ve svém
děčínském panství. Pohřeb se konal v kapli svatého Jana v Podmoklech.
Sedmdesáté narozeniny oslaví letos Miloš Michálek (nar. 26. května 1949), grafik
a výtvarný pedagog. Vystudoval na UJEP
v Ústí nad Labem obor čeština a výtvarná
výchova. V letech 1997 – 2011 byl profesorem na Katedře výtvarné kultury PF UJEP
v Ústí nad Labem, od 2005 až dodnes je profesorem na Katedře všeobecné průpravy Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, vyučuje
grafické techniky. Věnuje se grafice a kresbě. Pracuje v technice tisku
z výšky a převážně tiskne z dřevěných matric. Uspořádal 40 autorských
výstav, byl zařazen do 90 mezinárodních přehlídek grafiky, zúčastnil se
120 domácích kolektivních výstav. Je členem Umělecké besedy v Praze.

V rámci druhého ročníku Chemického fóra
ÚK se diskutovalo o rozvoji chemie v kraji

Ú
Slavnostního otevření zahrady se zúčastnil také 1. náměstek
hejtmana Martin Klika. Vpravo ředitel domovů Vladimír Vopelka.

Záchranáři přednášeli v Litoměřicích

V rámci preventivně výchovné činnosti ZZS Ústeckého kraje se
v Centru Srdíčko v Litoměřicích konala pod taktovkou lektora a záchranáře Prokopa Voleníka (na snímku) přednáška první pomoci. Kromě zaměstnanců centra přišlo z litoměřických škol a školek dalších 50 posluchačů. Na poutavé a interaktivní přednášce se o první pomoci nejenom
mluvilo, ale některé postupy si účastníci mohli vyzkoušet na figurínách.

stecký kraj ve spolupráci
s Okresní hospodářskou
komorou Most uspořádal druhý
ročník Chemického fóra Ústeckého kraje. Tématem letošní
konference byla „Chemie – lidé
– budoucnost.“ V úvodu přítomné přivítal také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
„Ústecký kraj je mimo energetiky a uhlí také významným
krajem pro oblast chemie. Je jediným krajem z České republiky,
který je členem Evropské sítě
chemických regionů. Ústecký
kraj se v rámci svých možností snaží podporovat chemické
i technické vzdělávaní. Například v loňském roce bylo modernizováno celkem 10 laboratoří
chemie a pět odborných učeben
chemie v našich středních školách za téměř 40 milionů korun,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu konference.
Cílem fóra je nejen setkání
pracovníků chemického průmyslu, státní správy i učitelů
chemie a příbuzných oborů, ale
i výměna informací a zkušeností. Odborný program byl rozdělen do tří bloků. První blok se

věnoval postavení chemického
průmyslu v rámci České republiky, součástí druhého bloku
byla panelová diskuze na téma
Chemie a vzdělávání, kde pohovořili zástupci základní, střední
i vysoké školy a zástupci firem
Lovochemie,a.s, Unipetrol, a.s.,
Spolchemie, a.s., a Glencore Agriculture Czech s.r.o. Třetí blok
se věnoval budoucím příležitostem chemie v regionu, významem plastů pro život a důležitosti jejich recyklace i inovacím
v chemickém oboru.
V rámci konference zazněla
často skloňovaná témata v oboru
chemie, a to nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků
a popularizace chemie nejen
v rámci regionu, ale také celé ČR.
O zatraktivnění oboru se snaží
také soutěž Mladý chemik ČR pro
žáky posledních ročníků základních škol. Konkrétně v Ústeckém
kraji je pořadatelem regionálního
kola lovosická Střední odborná
škola technická a zahradnická.
K popularizaci chemie v kraji
také významně přispívá Přírodovědecká fakulta univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mgr. Stanislava Peterková, ředitelka - Mateřská škola Lubenec
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Mgr. Jana Vlastníková, učitelka - ZŠ Klášterec nad Ohří
Mgr. Soňa Kosová, ředitelka ZŠ Dubí 2, Tovární 110, Teplice
Mgr. Pavel Nobst, učitel - ZŠ
a MŠ Březno, okres Chomutov
Mgr. David Turek, učitel - ZŠ
T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice
STŘEDNÍ ŠKOLY
Mgr. Petr Saidl, učitel - SOŠ
stavební a strojní Teplice

Mgr. Eva Rohanová, učitelka
- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí n/L
PhDr. Jaroslava Arnoštová, učitelka - VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Bc. Petra Mecelová, pedag.
pracovník - DDM a Zařízení pro
další vzdělávání pedag. pracovníků, Ústí n/L
Ing. Jindřiška Riedlová, ředitelka - ZUŠ Louny
Věra Vlková, učitelka klavíru
- ZUŠ Floriána Leopolda Gassmanna, Most

Pro rozvoj kraje je nezbytný jeho
pozitivní obraz, shodli se na diskuzi

J

aké jsou možnosti vzdělání
a pracovní příležitosti v Ústeckém kraji? Jak zde udržet absolventy? Jak budovat pozitivní
vztah k regionu a pracovat pro
jeho rozvoj? To vše se řešilo na
moderované diskuzi – setkání
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
s představiteli škol, zaměstnavatelů a odborníků na danou problematiku.
„Na jedné straně potřebujeme špičkové školství, výborné
a dobře zaplacené učitele, moderně vybavené učebny a dílny.
Na tom se Ústecký kraj podílí,
realizujeme řadu projektů na
podporu škol a kompetencí
žáků. Na druhé straně tu jsou
pracovní příležitosti. Všichni
víme, že dnes je poptávka po
kvalitních zaměstnancích všude
velká. Ale nejdůležitější je budovat už od malička pozitivní a srdečný vztah k místu, ze kterého
jsme vzešli a kde vyrůstáme. Jen
to zde lidi skutečně udrží,“ řekl
v úvodu hejtman Bubeníček.
Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej
zdůraznil, že zde funguje nadstandardní spolupráce univerzi-

ty s krajem, kdy finance posléze
míří právě tam, kde to kraj nejvíce potřebuje. Obdobně také
kraj podporuje střední školství,
optimalizuje oborovou nabídku
a nabízí motivační stipendijní
programy.
Prostor dostala i diskuze nad
problémovými oblastmi, jako
jsou nedostatek pedagogických
a zdravotnických pracovníků,
sociální složení populace, historicky chybné kroky v optimalizaci školství apod. V závěru se
všichni shodli, že Ústecký kraj
je nesmírně pestrý a bohatý na
příležitosti, potřebuje ale změnit
svůj negativní obraz. Jen pozitivní propagací regionu lze posílit patriotismus a ochotu lidí pro
svůj kraj něco dělat.
Setkání s hejtmanem organizoval Deník ve spolupráci
s Ústeckým krajem. Mezi hosty
nechyběl náměstek hejtmana
pro školství Petr Šmíd, primátor
Ústí nad Labem Petr Nedvědický, ředitelé krajských škol Jiří
Konvalinka, Jaroslav Mareš,
Vítězslav Štefl a Zdeněk Pešek,
ředitelka Nadace Unipetrol Julie
Růžičková ad.

Diskuzi moderoval šéfredaktor Ústeckého deníku Vladimír
Mayer, úvodní slovo pronesl hejtman Oldřich Bubeníček.

Premiér Babiš na skok v Mostě

P

remiér Andrej Babiš navštívil Statutární město Most. Podívat se byl v mateřské škole Albrechtická či ve Středisku
volného času. Na programu měl mimo jiné setkání s primátorem Janem Paparegou. U jednání byl přítomen také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Přistoupil: Rodiče v zemědělství pracují, čerpal jsem z jejich zkušeností
Ú
stecký kraj v roce 2018 vypisoval již třetím rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?

K zemědělství jsem vedený již
od dětství. Jelikož mě tato práce
baví a naplňuje, rozhodl jsem se
v tomto oboru podnikat.
Neměl jste obavu z rizika?
Obava z rizik přijde vždy, člověk
se ale nesmí bát a musí jít si za svým.

Jméno a příjmení:

Josef Přistoupil

Věk:

24 let

Vzdělání:

středoškolské (agropodnikání)

Místo podnikání:

Vchynice

Předmět podnikání:

zemědělství

Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Pro začínajícího podnikatele
je, podle mého názoru a zkušeností, nejtěžší prvotní zřízení
dokumentů potřebných pro
podnikání. Rodiče již v zemědělství podnikají, a tak jsem čerpal
z jejich letitých zkušeností.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, určitě bych začal podnikat. Finanční podpora z Ústeckého kraje mi umožnila rychlejší
a jednodušší rozvoj mého podnikání.

K čemu jste dotaci především využil?
Dotaci jsem využil na pořízení
mulčovací frézy, která mi umožní včasné a kvalitní ošetření obdělávaných pozemků.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Rád bych svou farmu do budoucna nadále rozvíjel.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Nebát se překážek a jít si za
svým snem.

Ústecký kraj

duben 2019
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Slavnostní otevření Hasičské záchranné stanice v areálu SPZ Triangle v Bitozevsi

R

ok trvala výstavba rozsáhlého komplexu v centru Triangle City, který bude nyní sloužit Hasičskému záchrannému
sboru Ústeckého kraje. V nové
požární stanici za bezmála 97
milionů korun aktuálně slouží
34 hasičů, kteří chrání nejen
areál Strategické průmyslové
zóny Triangle u obce Bitozeves
na Lounsku, ale také nejbližší
okolí. Ústecký kraj vybudoval
stanici jako součást takzvaného
Triangle City, městečka s doprovodnými službami zóny pro
zaměstnance i dodavatele, kde
jsou kromě budovy hasičů umístěny také hlavní kanceláře, jídelna či ubytovna a která z celkové
plochy zóny zabírá zhruba 12
hektarů.
„Ústecký kraj jako zřizovatel
SPZ Triangle má zájem na zlep-

Zvon od společnosti Nexen Tire
Europe.

šování podmínek pro zajištění
účinné ochrany života a zdraví
občanů i majetku před požáry
a poskytování pomoci při mimořádných událostech. Právě
z tohoto důvodu dnes stojíme
před nově postavenou a plně vybavenou hasičskou záchrannou
stanicí. Kraj neustále pracuje
na dalším rozvoji zóny a zvýšení

obsazenosti zóny průmyslovými podniky za účelem vytvoření nových pracovních míst.
A i když byla výstavba stanice
podnícena i vstupem největšího
zahraničního investora do zóny
– společnosti Nexen Tire Europe i blízkostí velké dopravní
tepny, jako je dálnice D7, přeji
si, aby místní hasiči měli výjezdů co nejméně,“ uvedl při slavnostním otevření stanice hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
„Nová stanice HZS Bitozeves je velmi důležitá, protože
nebude sloužit jen firmám zde
v průmyslové zóně Triangle, ale
také širokému okolí. Výstavba
naší vysoce moderní továrny
je mimořádně důležitým milníkem pro rozvoj společnosti
Nexen Tire. Přestože náš český

závod bude splňovat nejpřísnější bezpečnostní a ekologické standardy, jsme rádi, že pro
případ potřeby se můžeme plně
spolehnout na jednotku této hasičské stanice. Věříme však, že
jejich zásah nebude nutný,“ uvedl k zahájení provozu prezident
společnosti Nexen Tire Europe
Eung Young Lee, zástupce největšího investora v zóně.
Společnost Nexen Tire Europe věnovala stanici netradiční
dárek. Jde o bronzový, výtvarně
řešený zvon. Kromě věnování
je na něm také několik reliéfů:
znak Hasičského záchranného
sboru České republiky, svatý
Florián - patron všech hasičů,
chmelová réva - symbol pěstování chmele na Žatecku a po celém
jeho obvodu také reliéf listové
ratolesti.

Ústecká knihovna zná svého Čtenáře roku 2019
Na konferenci Emergency se
Severočeské vědecké ženy, se rozhodl Svaz knihovvystřídaly čtyři desítky přednášejících

K

ampus Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem hostil ve dnech
3. a 4. dubna 10. ročník celostátní odborné konference Emergency 2019. Téma letošního
ročníku bylo „Tentokrát nejen
o nemocných“. Konference se
konala pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
„Desátý ročník svědčí o tom,
že si za ta léta konference získala
popularitu. Jsem rád, že se akce
koná podruhé na půdě ústecké
univerzity, kde jsou studenti,
kteří by jednou mohli nastoupit
ve zdravotnických oborech. A já
věřím, že nastoupí právě do společnosti Krajská zdravotní, která
je základem zdravotní péče v regionu,“ uvedl před samotným
začátkem prezentací účastníků
konference hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

Odborným garantem dvoudenní akce byla jako již tradičně Jana Bednářová, primářka
Emergency Krajské zdravotní
a. s. - Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. „Podporu
potřebujeme ze všech stran. Asi
si každý dokáže představit, jak
je práce na Emergency náročná.
Občas je dost složitá práce i se
samotnými pacienty. Proto bych
ráda poděkovala za tak skvělé zázemí, které nám Krajská
zdravotní poskytuje,“ uvedla
primářka oddělení Jana Bednářová.
Na letošním ročníku se neprezentovali jen odborníci ze
zdravotnických zařízení, ale
například pracovníci sociálních
služeb, vězeňské služby, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje či kriminalisté z 1.
oddělení Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje.

V

knihovně byl vyhlášen Čtenář roku 2019. Řád mistra četby
získal Josef Bohuněk, který od
své registrace do knihovny přečetl 1428 knih, jejichž celková
váha přesahuje 500 kilogramů.
Cílem této akce je posilovat společenský význam a prestiž četby
a ocenit ty, kteří služby knihoven
nejvíce využívají.
Vyhlášení vítězů proběhlo
v rámci besedy Ostrov duchů
s Josefem Formánkem, který je
tváří ústecké knihovny. Ceny vítězům předali krajská radní pro
oblast kultury Jitka Sachetová,
ústecký primátor Petr Nedvědický a vedoucí odboru kultury
a památkové péče Adam Šrejber. Mistr četby Josef Bohuněk
k četbě a návštěvám knihovny
vede i svoji rodinu. Nejčastěji si
půjčuje sci-fi, fantasy a komiksy.
Na základě průzkumu čtenářství, kde bylo potvrzeno, že
muži čtou výrazně méně než

níků a informačních pracovníků muže ve čtenářství podpořit. V průběhu března jsou tak
vybíráni Čtenáři roku - muži
v jednotlivých knihovnách po
celé republice. A co musel splnit
každý „Mistr čtenář – muž“?
Pravidelně a co nejčastěji si
půjčovat knihy, účastnit se akcí
knihovny, případně se zapojit
do jejich příprav, a pokud jsou
registrovaní další členové rodiny, získává nominovaný čtenář
body navíc.
V závěru slavnostního předávání daroval Jaroslav Rydval,
který byl jedním z nominovaných na Čtenáře roku 2019 a je
dobrovolný překladatel titulů,
knihovně publikaci z roku 1898
„Vlastivěda politického okresu
Šluknov“ a „Ústí nad Labem
před rokem 1930“. Tyto knihy
budou zařazeny do oddělení regionální literatury a budou k dispozici čtenářům knihovny.

Lounské muzeum
slaví. Získalo
Zlatého mamuta
blastní muzeum v Lounech přihlásilo do soutěže
Zlatý mamut – cena Karla Absolona za popularizaci archeologie edukační program Žít
pravěk, který probíhá na jeho
detašovaném pracovišti v Archeoskanzenu Březno u Loun.
A udělalo dobře.
Na slavnostním vyhodnocení soutěže za uplynulý rok
totiž získalo muzeum hlavní
cenu. Byla oceněna zejména
autenticita a intenzita zážitku při programech a využití
replik sbírkových předmětů
a rekonstrukcí archeologických nálezů při práci s dětmi
všech věkových kategorií. Autorům oceněných projektů,
Karolině Klinecné (vedoucí
archeoskanzenu) a Jakubu
Klineckému, byly předány věcné ceny. Ocenění získali také
zlacený šperk podle archeologického nálezu sošky mamuta
z Předmostí u Přerova, který
je zároveň symbolem soutěže
a finanční ocenění.
Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí na půdě
archeologie v ČR. Partnerství
Archeologického ústavu AV
ČR v Brně, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity
v sobě propojuje výzkumné,
vzdělávací a sbírkotvorné cíle
archeologie.

krátce

P

odkrušnohorské technické muzeum v bývalém lomu Julius III
v Mostě - Kopistech láká na novou
expozici, která se bude týkat povrchového dobývání. Unikátní bude v tom,
že muzejníci vlastními silami sestavili
kompletní zmenšený model lomu. „Expozice bude k vidění od
května. Skupiny nad 15 dětí se musí předem objednat. Veškeré
kontakty a informace jsou na našich webových stránkách,“ uvedl ředitel muzea Zbyněk Jakš.

Ž

áci Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy
Teplice každým rokem absolvují dvoutýdenní odbornou praxi v různých
společnostech podle zaměření. Nyní
má škola učitele odborných předmětů, které také čeká stáž ve výrobních společnostech. Například
Roman Fürst (na snímku vpravo) je ve společnosti Mahr. O jeho
praxi natočila ČT reportáž. Druhý díl se bude točit přímo v průběhu jeho stáže. V dokumentu vystupují také žáci teplické školy.

Ž

ákyně 4. ročníku VOŠZ a SŠZ
v Ústí nad Labem (obor zdravotnický asistent) Kristýna Švecová,
skončila třetí na celostátní ošetřovatelské soutěži v Praze. Tématem bylo
Rehabilitační ošetřovatelství. V teoretické části žákyně přednesla prezentaci na téma Kinestetika;
v praktické části musela stanovit aktuální a potencionální ošetřovatelské problémy u geriatrického pacienta, provést masáž
zad a správně polohovat.

N

a Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově se konal 1. ročník okresního
kola soutěže Krajská odysea. Soutěže se zúčastnila tři družstva složená
z žáků pořadatelské školy a žáků ze ZŠ
ul. Studentská v Jirkově. Soutěžním úkolem byl výpočet řemenového převodu, návrh výkresové dokumentace kladek pomocí
CAD programů a zhotovení jednoduchého řemenového převodu s kulatým řemenem a napínací kladkou. Vítězné družstvo
postoupilo do krajského kola, které se uskuteční v září.

N

a Střední škole technické v Mostě-Velebudicích se uskutečnil 7.
ročník soutěže „O Zlatou kuklu společnosti SIAD“, soutěže ve svařování.
Soutěže se zúčastnilo 19 škol z celé
ČR. Nejlepší mezi školami byla ta pořádající z Mostu. Druhým v celkovém pořadí skončil Jiří Tirb
a třetí Lucie Javůrková z „domácí“ školy.

TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2019
TEREZÍN COMMEMORATION
CEREMONY 2019

19. KVĚTNA 2019 v 10 HODIN
NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ
SUNDAY 19th MAY 2019, 10 AM
AT THE NATIONAL CEMETERY IN TEREZÍN

V
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O

Nová Hasičská záchranná stanice v areálu průmyslové zóny Triangle.

e výstavní síni v Bílině byla zahájena výstava prací žáků oboru
grafický design ze Střední odborné
školy Litvínov – Hamr. Vernisáže se
zúčastnil také hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. „V dnešní
době mají odborné, technické i řemeslné obory budoucnost.
Proto se Ústecký kraj snaží tyto obory podporovat. Žáci z litvínovského Hamru nejenže dobře reprezentují školu na různých
soutěžích, ale také Ústecký kraj. O tom, že jsou nadaní, svědčí
také tato krásná výstava,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

N
PROGRAM/PROGRAMME
Nástup Čestné stráže a hudby
Line-up of the honour guard and music
Kladení věnců a kytic na Národním hřbitově
Laying wreaths and bouquets at the National Cemetery
Hymna ČR / Anthem of the Czech Republic
Hlavní projev - Jaroslav Kubera, předseda Senátu ParlamentuČR
Main speech – Jaroslav Kubera, Chairman – Senate, Parliament of the Czech Republic
Slovo pamětníka
Word´s of Witness
Křesťanská modlitba / Christian prayer
Židovská modlitba / Jewish prayer
Giuseppe Verdi: Requiem • Lacrimosa a Agnus Dei / Děčínský pěvecký sbor /
Giuseppe Verdi - Requiem - Lacrimosa and Agnus Dei /Děčín Choir/
Závěr tryzny / Closing of the ceremony

Město Terezín

a ISŠ Valašské Meziříčí se uskutečnil XIII. ročník Přehlídky
odborných dovedností oboru Řezník- uzenář. Střední škola obchodu,
řemesel, služeb a Základní škola
Keplerova, Ústí nad Labem vyslala
dvě družstva. Soutěžilo se například ve vařené výrobě, dále v dělení a bourání vepřové půlky, v regionálním výrobku a senzorice.
Žáci z Ústí získali 1. a 2. místo v senzorice, 1. místo v hlasování
o nejlepší prezentaci a Pohár ředitele školy (hodnotí pouze sám
ředitel školy) za nejlepší prezentaci a chutnost výrobků. V celkovém hodnocení se chlapci umístili na 4. místě z 11 družstev.

U

čitel Střední školy stavební
a strojní v Teplicích Petr Seidl
(vlevo) převzal v Praze od ministra
školství Roberta Plagy Školní cenu
Fair play pro rok 2018 za celoživotní
přínos v oblasti školního sportu. Ministr ocenil především jeho dlouholetý přístup v oblasti výchovy mládeže. Nad rámec své běžné učitelské profese vede školní
sportovní klub registrovaný při AŠSK, kde se především zaměřuje na sportovní aktivity žáků školy v době osobního volna, dále
se ve své činnosti soustředí na sportovní soutěže organizované
na okresní úrovni a na celorepublikové soutěže.

Ústecký kraj

8

Ženy vládnou krajskému sportu! Bytyqi porazila plavkyni Kubovou

L

oni byla čtvrtá, letos už
dosáhla boxerka Fabiana
Bytyqi na první místo v anketě
o nejúspěšnějšího sportovce Ústeckého kraje za rok 2018. Úřadující držitelka titulu nejlepšího
sportovce regionu a plavecká
hvězda z Chomutova Simona Kubová se musela spokojit
s druhým místem. Třetí skončila
další žena, aerobička Adéla Citová z Loun.
Další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje
za rok 2018 zná své další vítěze
a oceněné. Mezi kolektivy vládly opět házenkářky mosteckého
Baníku. V mládežnických kolektivech fotbalisté juniorky Teplic,
které loni vedl Stanislav Hejkal.
Ten si odnesl ocenění pro nejlepšího trenéra roku. Nejlepším
mladým sportovcem byl vyhlášen Vilém Kukačka, rychlostní
kanoista z Ústí nad Labem.
Cenu nejúspěšnější sportovkyni předal hejtman Oldřich Bubeníček. „Jsem rád, že jsem mohl
většinu z oceněných vidět naživo.
Přeji všem, aby i nadále úspěšně reprezentovali nejen kraj, ale

celou naší zemi,“ uvedl hejtman
Bubeníček při předávání trofeje
vítězce Fabianě Bytyqi. Ta bude
první dubnovou sobotu boxovat
proti Mexičance o světový titul.
Výsledky
v jednotlivých kategoriích:
Dospělí – jednotlivci:
1. Fabiana Bytyqi, box, SES
Team Czech Rep.
2. Simona Kubová, plavání, STJ
lávie Chomutov
3. Adéla Citová, aerobic, Fitness
klub Louny
4. Adam Lacko, trucky, Buggyra
Reacing Litoměřice
5. Jiří Motl, házená, HK FCC
Město Lovosice
6. Dominika Müllnerová, házená, DHK Baník Most
7. Tomáš Franta, plavání, TJ
Slávia Chomutov
8. Petr Bartůněk, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů,
Ústí nad Labem
9. Pavel Jezdinský, zápas, SO
Zápas Teplice
10. Barbora Procházková, in-line alpine slalom, Lyžařský
klub Jirkov

lavnostního zahájení výstavy Tržnice Zahrady Čech
se kromě 350 prodejců, stovek
zahrádkářů a kutilů, zúčastnil
také hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Stejně jako
v předešlých dvou letech je výstava spojena v jeden termín
s výstavou Bydlení na Zahradě

Vítězkou se stala ústecká boxerka Fabiana Bytyqi.

Dospělí – kolektivy:
1. DHK Baník Most (házená)
2. BK Armex Děčín (basketbal)
3. Juniorský fitness klub Louny
(aerobic)
Mládež – jednotlivci:
1. Vilém Kukačka (TJ Chemička-odd. rychlostní kanoistiky)
2. Lucie Nesnídalová, vodní slalom, TJ Lokomotiva Žatec
3. Kamila Javorková (Plavecký
klub Litvínov)
Mládež – kolektivy:
1. Florbal Ústí, dorost (florbal)
2. FC Baník Chomutov, U17 futsal

Čech. Novinkou letošního ročníku je nově zavedená kyvadlová
doprava, která funguje mezi výstavištěm a autobusovým a vlakovým nádražím v Litoměřicích
a která je pro návštěvníky zcela
zdarma.
Návštěvníci měli pestrý výběr.

Učitelé v Chomutově oslavili svůj den sportem

S

třední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola Chomutov pořádala 48.
ročník volejbalového turnaje ke Dni učitelů.
V letošním roce se ho účastnilo 30 družstev
a hrálo se po tělocvičnách základních škol po
celém městě.
Tradičního sportovního klání se zúčastňují převážně týmy ze škol chomutovského

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali Boží muka v Novosedlicích. Na výhru se může těšit:
Hana Petrželková z Proboštova, Milena Ptáčková
z Chomutova, Jan Kavalec
z Litoměřic. Výhercům gratulujeme.

Na litoměřické Zahradě Čech
odstartovala letošní sezóna

S

duben 2019

okresu, ale v každém ročníku se představují
také „přespolní“ družstva. Letos to byla tři
družstva z Mostu (ZŠ Most, Rozmarýnova dva týmy a ZŠ Most U Stadionu) a letos poprvé také ZŠ Juventa Milovice. Celkovým vítězem se stalo „A“ družstvo pořádající školy,
celkově zvítězilo již pojedenácté.
Družstvo vyhrálo jedenáctkrát za sebou.

3. FK Teplice, juniorka (fotbal)
Handicap:
1. Eva Datinská, atletika, Nola
Teplice
Hvězda Deníku
1. Petr Bartůněk, plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů,
Ústí nad Labem
Trenér:
1. Stanislav Hejkal, fotbal, FK
Teplice
Masters:
1. Lenka Königová, judo, SK
Judo Děčín

nout výstavu věnující se historii tohoto díla. Víte, o jakou památku se jedná a jak se jmenuje
náměstí, kde se tyčí?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 15. května
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.

Dnešní hádanka nás zavede nedaleko krajského města
na náměstí, které už tři sta let
zdobí jedno z nejkrásnějších
děl vynikajícího světoznámého
barokního sochaře Matyáše
Bernarda Brauna. Památka je
dvacet metrů vysoká a nechal ji
zhotovit tehdejší majitel teplického zámku František Clary-Aldringen jako poděkování,
že se Teplicím vyhnula morová
epidemie. Aktuálně můžete
v sále teplického zámku zhléd-

kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava 300 let morového
sloupu v Teplicích (1719-2019)
je věnována výročí vztyčení
jednoho z největších a nejkrásnějších děl vynikajícího světoznámého barokního sochaře
Matyáše Bernarda Brauna, morového sloupu na Zámeckém
náměstí v Teplicích. K vidění do
3. listopadu.
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Mezinárodní sklářská výstava
6 Vizí skla zaplnila pět místností
galerijních prostor. Šest umělců
z různých zemí (Polsko, Česká
republika, Belgie, Rumunsko,
Turecko, Rakousko) zde prezentuje mnohé sklářské techniky.
Tato přehlídka různorodosti,
možných způsobů vnímání a vizí
impozantního materiálu, jakým
sklo bezesporu je, bude k vidění
do 31. května.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Výstava Louny na starých
pohlednicích nabídne pohled
na nejrůznější zákoutí města
i na jeho dnes již neexistující
malebné části. Můžete se těšit na

pohlednice nejen ze sbírek lounského muzea, ale také od řady
lounských sběratelů a patriotů.
K vidění do 30. června.
OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Od 23. května bude k vidění
výstava Hlubinný důl - Petr Havlík v podzemních výstavních
prostorách kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. Výstava
černobílých fotografií zachycuje posledních deset let existence
Dolu Centrum v Dolním Jiřetíně
a potrvá do 14. července.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Thonetky – svět
ohýbaného nábytku představí
vznik a rozvoj průmyslové výroby ohýbaného nábytku, který byl
v době Rakousko-Uherska celosvětovým fenoménem. K vidění
jsou zejména výrobky světoznámé firmy Gebrüder Thonet ze
sbírky ohýbaného nábytku soukromé prodejní galerie Tomáše
Brejníka v Litoměřicích. Dále
budou zastoupeni i ostatní konkurenční výrobci, firma Jacob &
Josef Kohn, firma D. G. Fischel
Söhne, a jiné. Výstava potrvá do
1. září 2019.

křížovka o ceny

O

tázka Kde byl pokřtěn cyklistický průvodce Labské stezky?
byla tajenkou naší březnové křížovky.
Odpověď na ni byla: na veletrhu Holiday World v Praze. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Jana Kovaříková z Kryr, Laďka Vašáková z Vědomic,
Jarmila Immerová z Vysoké Pece, Hana Lepešková z Proboštova
a Miroslav Konšal z Jílového-Modrá. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše dubnová 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 15. května
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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