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NOVINKY
V KRUŠNOHOŘÍ.
KTERÁ ZVÍTĚZÍ?

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
v tomto čísle si vás dovolím oslovit hned
v úvodu poněkud vážnějším tématem.
Máme za sebou velmi důležitou návštěvu zástupců Evropské komise, kteří se
přijeli osobně podívat do našeho kraje
ještě před schvalováním dalších projektů, které by měly regionu pomoci se zahlazováním stop po těžbě uhlí. Už nyní
je Ústecký kraj v celé republice i Evropě
brán jako vzor při rekultivacích právě
po skončení těžební činnosti. V programovém období od roku
2021 je připraven další balík peněz pro náš kraj, sousedy v Karlovarském kraji a také kraj Moravskoslezský. Tyto regiony jsou
zařazeny do programu RE:START. Přípravě projektů, prostřednictvím kterých bude mít možnost náš kraj zcela nejen změnit
a zároveň modernizovat a přetvořit místa, která prošla těžbou,
ale nabídnout obyvatelům, kteří roky čelili zhoršenému životnímu prostředí, například i lepší zdravotní péči. Jsem nesmírně
rád, že jsme toto všechno mohli zástupcům Evropské komise na
vlastní oči představit, že si mohli osobně prohlédnout plány rozvoje prunéřovské elektrárny, možnosti rekultivace po skončení
těžby na dole ČSA i další rozkvět jezera Most. Měli jsme možnost
členům ukázat střední Scholu Humanitas, která se zaměřuje právě na ekologii. Představit jim špičková pracoviště v Masarykově
nemocnici a ukázat, kde ještě chceme péči vylepšit. Na závěr
jsme je seznámili se zbrusu novým výzkumným centrem Ringen
a využitím geotermální energie. Program byl opravdu velmi obsáhlý a já jsem osobně rád, že i ze strany zástupců komise byl vidět velký zájem o všechny prezentace a projekty, které jsme stihli
představit. Ústecký kraj si za ty roky, kdy celé republice dal možnost svítit i topit, zaslouží velkou pozornost a investice do rozvoje
a věřím, že jsme tento potenciál v nejlepším světle představili.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

krátce

Dycky Most! Černí andělé slaví
posedmé v řadě titul

M

ostecký Baník slaví sedmý
titul. Ve druhém finálovém
utkání zvládl porazit pražskou
Slavii 28:23. Zápas byl vyrovnaný, Pražanky v utkání několikrát
odskočily ve skóre, domácí tým
však pokaždé manko smazal
a sedm minut před koncem se
domácí hráčky nadechly k trháku, na který Slavia už nedokázala zareagovat. „Jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli. Slavia se sice musela vypořádat s výpadkem
Veroniky Galuškové, ale věděli jsme, že nesloží zbraně. Bojovaly,
nechaly na palubovce skutečně všechno. Byl to velmi těžký zápas
a atraktivní pro diváky,“ uvedl trenér Mostu Peter Dávid.

O prodeji litoměřické nemocnice
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V CYKLISTICKÉM
ZÁVODĚ VYHRÁL
FRANCOUZ

Lidé si na Terezínské tryzně
připomněli oběti holokaustu

T

erezín, místo, kde trpěli nevinní nesmyslným lidským
zlem. Místo, kde si připomínáme, že svoboda není něco automatického. Opět po roce se na
Národním hřbitově v Terezíně
uskutečnila Terezínská tryzna.
Stovky lidí si zde vzpomněly na
oběti, kterým nebylo dovoleno
prožít životy v míru a se svými
nejbližšími.
Vzdát hold padlým a připomenout si důležitost svobody
přišla také řada ústavních činitelů. Nechyběl předseda Senátu
Jaroslav Kubera, předseda vlády Andrej Babiš, ministři, velvyslanci, starostové a starostky
okolních obcí. Za Ústecký kraj
položil věnec hejtman Oldřich
Bubeníček, krajská radní Jitka
Sachetová a krajský radní Miroslav Andrt.
Národní hřbitov byl založen
v roce 1945 a jsou na něm pochovány oběti z policejní věz-

Kladení věnců je neodmyslitelně spjato s Terezínskou tryznou.

nice gestapa v Malé pevnosti,
terezínského ghetta a koncentračního tábora v Litoměřicích.

Terezínská tryzna se zde koná
každoročně, od roku 2016 je
zařazena do programu Rodinné

stříbro Ústeckého kraje. Je tak
mezi třiceti významnými akcemi
regionu

Vedení kraje řešilo s Evropskou komisí budoucnost regionu po ukončení těžby uhlí

Ú

ředníci Evropské komise
mapovali krajinu poznamenanou těžbou. Ústecký kraj
hostil zástupce komise a vedení
Ústeckého kraje v čele s náměstkem hejtmana Martinem Klikou
a zástupci programu RE:START
jim nabídli celodenní představení hned několika projektů a návštěvu míst v regionu. Evropské
peníze by mohly jít například
do budování nových jezer a přečerpávacích elektráren nebo do
zdravotnictví.
V Evropě je 42 uhelných regionů, do nichž prý Evropská unie
hodlá celkově poslat až pět miliard eur. „Částka pět miliard zatím
ale není v budgetu EU. Nicméně
kromě nás jsou mezi postiženými
regiony také země jako Polsko,
Slovensko, Španělsko a část Ně-

mecka, a nově snad i Bulharsko
a Ukrajina, a je proto potřeba
mít naše projekty připravené,
abychom včas mohli začít čerpat
dotace. Právě proto jsme velmi
pozorně připravili celý program
návštěvy, abychom představili nejen projekty, ale i konkrétní místa
včetně ukázek toho, co se nám již
podařilo udělat,“ uvedl náměstek
hejtmana Martin Klika.
První kroky celé delegace,
jejíž součástí byla i Gabriela
Nekolová, manažerka národního výkonného týmu programu
RE:START, či zástupci ministerstva pro místní rozvoj, vedly do
elektrárny Prunéřov. Prunéřov
I by měl být během několika let
uzavřen a na jeho místě by mohla začít fungovat nová paroplynová elektrárna. „Perspektiva

do deseti let je přechod od uhlí
na jiné zdroje energie. EK proto
nabídla regionům svou pomoc
při přípravě projektů, aby mohly čerpat více peněz. Česko peníze alokované má, sama si ve

vládním programu RE:START
určuje, kam půjdou,“ řekl Juraj
Nociar, ředitel kabinetu komisaře pro energetickou unii Maroše
Ševčovice.
Pokračování na straně 3

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika (druhý zleva)
na Mostecku spolu s Vladimírem Roučkem, generálním ředitelem Sev.
En (druhý zprava) a Jurajem Nociarem, ředitelem kabinetu komisaře pro
energetickou unii (vlevo).

Nová továrna Nexen Tire u Žatce vyexpedovala první pneumatiky

S

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se osobně
setkal se zástupci petičního
výboru, který nesouhlasí s prodejem městské nemocnice v Litoměřicích a následně také se
starostou Ladislavem Chlupáčem (na fotce vlevo) spolu s ředitelem nemocnice Radkem Lončákem. Oběma skupinám hejtman zopakoval záměr Ústeckého
kraje, který kraj představil v oficiálním dopise odeslaném radě
Litoměřic již na začátku letošního roku. „Postoj kraje je stále
stejný jako v lednu. Tedy pokud nebude město Litoměřice mít
zájem i nadále provozovat nemocnici, kraj je prostřednictvím
Krajské zdravotní připraven ucházet se o její provoz,“ uvedl
k jednání hejtman Bubeníček.

48. ročník Závodu míru juniorů

Knihovna s moderní tváří

Generální ředitel společnosti
Travis Kang.

polečnost Nexen Tire Europe získala povolení k zahájení zkušebního provozu a mohla
tak vyexpedovat první pneumatiky. Historicky první vyexpedoval generální ředitel společnosti
Nexen Tire Travis Kang. Události přihlíželi zaměstnanci závodu
v čele s prezidentem Nexen Tire
Europe Eung Young Leem.
Korejská kultura ctí prvenství,
a tak se dostalo pozornosti i expedici prvních pneumatik vyrobených v novém závodě Nexen
Tire Europe v průmyslové zóně
Triangle u Žatce. Tato událost
byla oslavena tradičním korej-

ským způsobem, který zahrnoval křest korejským vínem z rýže
a následnou modlitbu za úspěch
budoucí sériové výroby.
Společnost Nexen Tire tak
překonala další významný milník v cestě k zahájení plného
provozu žatecké továrny. Ta má
do budoucna nabídnout až 1500
pracovních míst. Po rozšíření závodu o druhou fázi, která se již
plánuje, tak společnost investuje v České republice celkem 829
milionů eur (přes 21 miliard Kč).
„V roce 2014 jsme se rozhodli postavit naši novou moderní
továrnu právě zde, v Ústeckém

kraji. Po pěti letech chci poděkovat vám všem, zaměstnancům
Nexen Tire Europe, že díky vašemu úsilí tady dnes stojí. Věřím, že česká továrna se nestala
pouze jednou z továren v rámci
našeho globálního koncernu,
ale že bude úspěšně reprezentovat Nexen Tire v České republice
a v Evropě. Mateřská společnost
Nexen Tire v Jižní Koreji je připravena i nadále podporovat
český závod. A to i v rámci expanzivních plánů v budoucnu,”
řekl v projevu k zaměstnancům
generální ředitel společnosti Nexen Tire pan Travis Kang.

Ústecký kraj

2
Na nešťastný osud obětí transportu smrti lidé
nezapomínají, připomínají si jej v Krupce

U

památníku Prokopka na
okraji Krupky se sešla řada
hostů, aby vzdali hold padlým
a uctili jejich památku. Vzpomínkové věnce zde položili místopředseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Vojtěch Filip, hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, představitelé velvyslanectví a další. Mezi
přítomnými nechyběl také starosta Krupky a náměstek hejtmana
Zdeněk Matouš nebo litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant.
„Opět po roce se zde scházíme,
abychom si připomněli nesmyslnou oběť 313 lidí, kteří se bohužel
blížícího se konce války nedožili.
Připomínáme si také ty, kteří po-

ložili životy za naši svobodu. Nesmíme na ně zapomenout už kvůli
budoucím generacím, aby mladí
lidé mohli žít v míru. Události posledních dní nám ukazují, že existují lidé, kteří mír nerespektují,“
řekl v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček. Na závěr shromáždění
zazněla česká hymna.
Dne 24. dubna 1945 zastavil
na nádraží v Bohosudově transport. Vlak s 1880 vězni několika
národností vyjel ze sběrného tábora u Halle a měl namířeno do
Plzně. Celkem 313 vyčerpaných
a zesláblých vězňů zde zemřelo na
zápal plic nebo tyfus. Jejich těla
byla naházena do anonymního
masového hrobu.

Hejtman Oldřich Bubeníček a Pavel Vodseďálek, předseda Výboru pro
národnostní menšiny u památníku Prokopka.

NAVŠTÍVILI NÁS
Kubánský velvyslanec přijel poprvé do Ústeckého kraje

Jen pár týdnů po svém jmenování do funkce velvyslance Kubánské
republiky v ČR zavítal Danilo Alonso Mederos na návštěvu do Ústeckého
kraje. Jednalo se o jeho první oficiální návštěvu v této roli. Za doprovodu své manželky a honorární konzulky Kuby přijel na Moldavu v Krušných
horách, kde se setkal s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a krajským zastupitelem Jaroslavem Dubským. Během setkání hovořili hlavně o zkušenostech se začleňováním dlouhodobě nezaměstnaných
zpět na pracovní trh či o turistickém ruchu.

Ústecký kraj si připomněl
74. výročí ukončení 2. světové války

U

pomníku vojáků Rudé armády v Městských sadech
v Ústí nad Labem se uskutečnil
za účasti představitelů Ústeckého
kraje, města a dalších osobností pietní akt k příležitosti uctění
památky obětí 2. světové války
a ukončení 2. světové války v Evropě, které bylo dne 7. května
1945 stvrzeno podpisem bezpodmínečné kapitulace Německa.
Kromě hejtmana Oldřicha
Bubeníčka se za vedení Ústeckého kraje na akci dále zúčastnila
Jitka Sachetová, radní pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí
a venkova, a Jaroslav Dubský,
předseda Výboru pro kulturu
a památkovou péči. Za Ústí nad

Labem svůj proslov přednesla
Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora. Mezi řečníky byl
také Miroslav Šimáček, arciděkan Farnosti Ústí nad Labem
a Petr Gajdoš, ředitel Krajského
vojenského velitelství v Ústí nad
Labem.
„Scházíme se zde na tomto
místě pravidelně, abychom si
připomněli ukončení 2. světové
války a porážku fašismu. Nikdy
bychom neměli zapomínat na
desetitisíce vojáků, kteří zahynuli
na našem území. Proto bychom
si těchto lidí měli vážit. Žádný
z nich nechtěl za války zemřít,
chtěli žít svobodně. Nic horšího
než válka není,“ uvedl při svém
proslovu hejtman Bubeníček.

Plno květin u pomníku vojáků Rudé armády.
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Můj názor: FINANCE Z DOTACÍ BY MĚLY BÝT VYUŽITY HLAVNĚ DO VZDĚLÁNÍ
V polovině května navštívili Ústecký kraj zástupci Evropské komise. Během tohoto výjezdního jednání navštívila delegace spolu se zástupci vedení kraje a resortů například elektrárnu Prunéřov, důl ČSA, jezero Most, Scholu Humanitas, Masarykovu
nemocnici v Ústí nad Labem a na závěr výzkumné centrum Ringen v Litoměřicích. Cílem cesty bylo seznámit zástupce Evropské komise s konkrétními plánovanými projekty pro aktuální programové období i období 2021 – 2027 a také je seznámit
s prostředím a situací v Ústeckém kraji. Proto se ptáme: „V které oblasti či v které části našeho kraje by podle vás měly být
finance z Evropských fondů nejvíce využity? Je nějaký konkrétní projekt, o jehož realizaci a podporu se chce váš zastupitelský
klub zasadit?“

Jiří Kulhánek (ODS),
krajský zastupitel
Obecně lze konstatovat, že
dotace jako takové pokřivují
trh a kolikrát se podílí na investování do záměrů, které
s rozvojem kraje nemají nic
společného, nebo jen okrajově. Pokud opravdu chceme
smysluplně využít pomoc evropských fondů, tak bychom
se měli prioritně zaměřit na
to, co opravdu naší občané
potřebují ke spokojenému
a klidnému životu v Ústeckém kraji. Aby nám mladí,
nadějní a vzdělaní obyvatelé,
tedy ti, kteří vytváří hodnoty,
neutíkali do jiných krajů či
mimo republiku. Je třeba se
zeptat mladých rodin, co potřebují k dobrému životnímu
stylu, aby náš kraj neopouštěly. Proč například odjíždíme
na dovolenou mimo kraj do
Jižních Čech či na Jižní Moravu? Myslíme si, že další podpora energetického průmyslu
spojená s devastací krajiny je
to pravé ořechové? Historie
dokazuje, že na tom náš kraj
nikdy nezbohatl a spíše tratí.
Proč jsme stále na chvostu
v rámci ČR ve vzdělanosti
a naopak v čele co se týče vyloučených lokalit a kriminality? Jak velká je naše podpora
školství, zdravotnictví, kulturního dědictví, obnova krajiny a podpora těch šikovných
a schopných lidí? Nedostatečná a někdy až mizivá. Místo
toho podporujeme líné a neschopné. S tím nám ale nepomohou žádné fondy z Evropy.
S tím si musíme pomoci sami,
vlastní pílí a změnou pohledu
na směrování našeho kraje.
Jinak se nezmění nic.

Petr Šmíd (SPD a SPO),
náměstek hejtmana a krajský zastupitel
Finance z Evropských fondů by měly být jednoznačně nejvíce využity v oblasti
školství a vzdělávání obecně.
Důvody pro mé přesvědčení
jsou následující. Jsme krajem
s nejhorší strukturou vzdělanosti, máme nejmenší podíl
vysokoškolsky
vzdělaných
obyvatel, a to v období, kdy
dochází k významným změnám v průmyslové výrobě,
ale i v jiných neprůmyslových
profesích a našich životech
celkově. To vše souvisí s novými technologiemi, robotizací
a digitalizací, které kladou
vysoké nároky na kvalifikaci absolventů našich škol.
Již jsem v této oblasti začal
podnikat první kroky k popularizaci relevantních oborů
středního vzdělání a musím
v této souvislosti zmínit právě skončený, velmi úspěšný,
první ročník soutěže Moderní škola 4.0. Ale zpět k oněm
důvodům. Očekáváme další
útlum těžby hnědého uhlí,
což s sebou nutně přinese
i restrukturalizaci průmyslu
a změnu v potřebách kraje,
které by opět měly směřovat
k výrobě s vyšší přidanou
hodnotou, což opět souvisí
s úrovní vzdělanosti. Školství v ČR je obecně dosti
podfinancované, alespoň ve
srovnání se zeměmi OECD,
také proto by měla do školství směřovat zásadní část
finančních prostředků z EU.
Domnívám se, že finanční
prostředky by měly směřovat
zejména do investičních projektů – rekonstrukce a mo-

Červnové farmářské trhy

R

ok 2019 pomalu spěje do
své poloviny. Na náměstích
měst Ústeckého kraje jsou již
tradičně připraveni farmáři se
svými regionálními produkty.
Tradiční Severočeské farmářské trhy pořádá
o. s. Český um
- Artificum Bohemicum pod
záštitou hejtmana. V naší pozvánce na červen
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 5., 12., 19. a 26. června od
8 do 15 hodin, středa 22. června
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 1., 15.
a 29. června od 8 do 12 hodin.
Kadaň: Mírové náměstí, středa
8. června od 8 do 13 hodin, stře-

da 19. června od 8 do 13 hodin.
Louny: Mírové náměstí, sobota
8., 22. a 29. června od 8 do 12 hodin. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 4., 11.,
18. a 25. června
od 9 do 16 hodin.
Roudnice nad
Labem:
Karlovo
náměstí,
sobota 8. a 22.
června od 8 do
12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátek 14.
a 28. června od 9 do 16 hodin.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 4., 11., 18. a 25. června
od 9 do 16 hodin, čtvrtek 6., 13.,
20. a 27. června od 9 do 16 hodin.
Vrskmaň: sportovní areál, sobota 22. června od 16 do 24 hodin
– venkovské farmářské trhy. Žatec: Náměstí Svobody, pátek 21.
června od 8 do 15 hodin.

dernizace školských budov
a jejich zařízení, tak abychom
našim dětem vytvořili atraktivní místo pro vzdělávání,
a to i z toho důvodu, že dle některých studií naše děti chodí
do školy nejméně rády. Naše
životy, životy našich dětí se
proměňují a tomu musíme
přizpůsobit i vzdělávací soustavu. Některé části našeho
kraje by si podporu zasloužily
možná více. Jsou to periferní
regiony, které zpravidla bývají vždy více zanedbávány
než jádrové oblasti, a proto
bych se chtěl zasadit o realizaci projektu, který povede
ke konsolidaci a modernizaci
školství ve Šluknovském výběžku.

Ladislav Drlý (KSČM),
krajský zastupitel
Krajští zastupitelé, a myslím tím všechny krajské zastupitele, jsou zodpovědni
za rovnoměrný rozvoj kraje.
Nelze preferovat některé
oblasti na úkor druhých. Je
mnohem důležitější, aby
projekty, které bude kraj realizovat, byly smysluplné,
aby nebyly realizovány jen
proto, že nám na ně někdo
dá dotace. A na tom, které
projekty se budou v programovém období 2021 - 2027
realizovat, se musí shodnout
již současné zastupitelstvo.
Projekty, které my začneme připravovat, zastupitelé
v následujícím volebním období začnou realizovat a ti,
kteří budou zvoleni v roce
2024, je dokončí.
Pokud se někomu zdá, že je
to příliš pomalý proces, měl
by si uvědomit, že na každý
projekt je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci. Tu musí odsouhlasit dotační orgán. Musí být
vyřešeny majetkové vztahy.
Samotná realizace projektu také nějakou dobu trvá.
Když k tomu připočteme, že
jak zpracovatel projektu, tak
realizační firma, musí být
vybráni podle zákona o zadávání veřejných zakázek,
tak nám nezbývá nic jiného,
než povzdech „A léta běží
vážení …“. Témata, na která
se chceme soustředit, plynou
z programu, který kraj připravil pro zástupce Evropské
komise: řešení problémů,
které vzniknou ústupem od
uhelné energetiky, řešení na
vrácení vody na rekultivovaná území, a to nejen ve formě
jezer, ale i potoků a potůčků
protékajících krajinou, zajištění zdravotní péče ve všech
oblastech kraje…

Martin Klika (ČSSD), náměstek hejtmana a krajský
zastupitel
Ústecký kraj je historicky
zatížen průmyslovou výrobou a těžbou uhlí. To se odráží hned v několik aspektech
rozvoje kraje a dalšího života
jeho obyvatel. Prioritou pro
nadcházející dotační období by pro Ústecký kraj mělo
být využití zrekultivovaných
ploch po těžbě uhlí. Řada rekultivací je již zcela zapojena
do společenského i ekonomického dění v kraji, například
mostecký hipodrom nebo
autodrom. Nové rekultivace,
především pak vodní plochy,
na využití ještě čekají. Do
krajiny přitom právě vodní
plochy, jako jsou jezera Most,
Milada nebo do budoucna připravovaná vodní rekultivace
současné těžební jámy lomu
Československá armáda vnáší
původní ráz a regionu dávají
potenciál turisticky zajímavého místa. Připravené jsou projety na rozvoj turismu, sportu
a společenského dění v okolí
nových vodních ploch, které
nabízí i vysoký ekonomický
přínos vzhledem k možnému
komerčnímu využití těchto rekultivací. Podporu Evropské
unie bych v následujícím dotačním období rád viděl také
v oblasti vzdělávání. V minulosti byla v regionu zvýšená potřeba zaměstnanců do
dělnických profesí a horníků.
Se současným a do budoucna
připravovaným útlumem těžby a rozvojem průmyslových
zón se zvýšila poptávka po
zaměstnancích s technickou
kvalifikací. Na tuto poptávku
je nutné reagovat a podporou
technického vzdělávání zvýšit
kvalifikaci a vzdělanost obyvatel Ústeckého kraje. Důraz
přitom kladu na vybavenost
a podporu středních a vysokých škol v kraji. Třetí oblastí,
které je nutné věnovat pozornost, a řadím ji mezi priority
pro podporu z Evropské unie,
je zdravotnictví. Důležité je,
aby zdravotnická zařízení,
a především pak nemocnice
v kraji disponovaly špičkovým
zdravotnickým vybavením.
Nezbytný je samozřejmě také
kvalitní zdravotnický personál. Pokud ale budou naše nemocnice a další zdravotnická
zařízení umožňovat lékařům
a ostatnímu zdravotnickému
personálu práci s nejmodernějším lékařským vybavením
a tím i jejich další profesní
růst, je předpoklad, že mladí
lidé po ukončení studia nebudou z našeho kraje odcházet
za prací jinam.

Ústecký kraj
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Vydejte se na výlet do Saska linkou Dopravy Ústeckého kraje RE20 - „Letní Kometou“

O

d konce března do začátku
listopadu jezdí už druhým
rokem na železniční lince RE20
z Ústí nad Labem do Drážďan
a Saského Švýcarska nový spoj
pro české turisty – Letní kometa.
„Jedná se o nejvýhodnější železniční spojení z Ústeckého kraje
do Saska, při kterém můžete využít přeshraniční jízdenku Labe-Elbe ,“ uvedl náměstek hejtmana
Jaroslav Komínek. Letní kometou
s ní dojedete z Ústí nad Labem do
Drážďan i zpět bez přestupování
(v mezinárodních vlacích EC jízdenka Labe-Elbe neplatí, takže
byla dosud používána jen u lokálních spojů a na hranicích s ní bylo
nutné přestupovat). Letní kometu
tvoří lokomotiva 371 s pěti rychlíkovými vozy. Nabízí 400 míst
k sezení a přepravuje jízdní kola.

Letní kometa je opravdu ideální dopravní prostředek pro
návštěvu historického a nákupního centra Drážďan nebo
drážďanského parku Großer
Garten s miniaturní železnicí, zoologickou a botanickou
zahradou. Nemusíte hledat
a platit parkoviště pro osobní
vůz, vlakové nádraží je umístěno ideálně v centru Drážďan
a jízdenka Labe-Elbe vám po
celý den platí i na drážďanskou
MHD a zdejší přívozy.
Letní kometu můžete využít
i pro cestu do Saského Švýcarska a vystoupit v Bad Schandau. Kromě vyhlášených pískovcových skalních masívů
jsou mezi Čechy oblíbené
i zdejší lázně Toskana Therme.
Jízdenku Labe-Elbe tu můžete

využít i na linkový autobus od
nádraží ke skalám nebo k lázním.
Pro cyklisty je pak Letní
kometa nebývalou šancí, jak
jednoduše a levně zavítat na
německou část Labské cyklostezky. Jízdenka Labe-Elbe pro
jízdní kolo umožňuje naložit
kolo opakovaně během dne do
libovolného množství spojů.
Vymýšlet se tak dá množství
variant cyklovýletu, při kterém na české straně využijete
veřejnou dopravu DÚK a na
německé veřejnou dopravu
VVO. Můžete se tak za jednu
cenu nechat např. odvézt do
Drážďan, odsud dojet na kole
po Labské cyklostezce do Bad
Schandau a zde opět nastoupit
do vlaku a vrátit se do Čech.

Letní kometa jezdí od 30. 3.
do 3. 11. o sobotách, nedělích
a českých státních svátcích.
Z Ústí nad Labem hlavního
nádraží vyjíždí v 9:19, staví v Děčíně a Bad Schandau
a do Drážďan dojede v 10:21.
Z Drážďan vyjíždí v 17:36
a zpět v Ústí nad Labem je
v 18:38.
S jízdenkou Labe – Elbe cestujte už z domova. Jízdenku Labe-Elbe zakoupíte v Ústeckém
kraji v den odjezdu ve všech
zelených autobusech DÚK,
ve vlacích a v nádražních pokladnách, v dopravních informačních kancelářích dopravců
DÚK nebo ve vozech MHD ve
Varnsdorfu, Děčíně, Roudnici
nad Labem, Teplicích, Bílině,
Chomutově a Jirkově.

Jednodenní jízdenka Labe-Elbe – DÚK + VVO
Typ jízdenky

Cena

Platnost jízdenky

(pro koho je určena a kde platí)

pro 1 osobu
bez omezení věku
a max. dvě děti
do 15 let
pro 2 osoby
bez omezení věku
a maximálně 4 děti
do 15 let

270 Kč

Labe-Elb

e

1+2

380 Kč
Labe-Elb

e

2+4

580 Kč

pro max. 5 osob
bez určení věku
Labe-Elb

5

pro jedno jízdní kolo nebo
jednoho psa

e

90 Kč

Jízdenku Labe-Elbe lze na české straně zakoupit pouze v den jízdy
a je platná od jejího zakoupení až do 4 hodin následujícího dne.

Kdo bude stavět vysokorychlostní tratě? Na šest desítek autobusových zastávek Dopravy Ústeckého kraje získá nový název

N

a vyšší odborné škole Děčín se konal tradiční Draft.
Jednalo se o slavnostní a zároveň pracovní setkání zaměstnavatelů se studenty děčínské vyšší
odborné školy oboru Železniční
stavitelství. V diskuzi se zaměstnavatelé a studenti vzájemně informovali o svých představách,
možnostech a přáních, firmy
přednesly své nabídky.
Domlouvaly se zde souvislé
půlroční praxe druhého ročníku, studenti třetího ročníku byli
osloveni nabídkou zaměstnání
a všem studentům byly nabídnuty brigády o letních prázdninách. Na přetřes přišly i možnosti motivačních programů
firem a stipendií, které pomáhají
zvládnout náročnost studia VOŠ
v Děčíně při absolvování praxí,
exkurzí, cvičení, seminářů, ať
doma, nebo v zahraničí.

Setkání se zúčastnilo 12
velkých firem zabývajících se
železničním stavitelstvím, ale
k dramatickému dohadování při
rozdělování studentů nakonec
nedošlo. „Studenty bychom museli rozčtvrtit, abychom všechny
přítomné zaměstnavatele uspokojili,“ prohlásila ředitelka školy
Jana Vacková.
Tak jako v minulých letech
došlo k tomu, že si budoucí zaměstnance nevybíraly firmy, ale
naopak studenti si určovali a vybírali z několika nabídek. „Situace je opravdu vážná. Vždyť je
plánováno stavět vysokorychlostní tratě. Kdo je postaví?“ zaznělo sálem. „Rádi vám odborníky vychováme, máme tradici,
zázemí i potenciál, ale pomozte
přesvědčit mladé lidi, aby přišli
do Děčína železniční stavitelství
studovat,“ dodala ředitelka.

O

d 9. června bude na ranním
spoji linky 410 přidána
zastávka „Rumburk, odstavné
parkoviště“ ve směru do Rumburku pro zaměstnance zdejších
průmyslových podniků. Od 1.
července se pak změní celkem
62 názvů autobusových zastávek DÚK v Ústeckém kraji.
K výraznějším změnám názvů
dojde zejména na Litoměřicku.
Dosavadní zastávka Lovosice
DELI ponese nově název Lovosice Žižkova, Lovosice ÚNZ
se změní na Lovosice centrum,
„Štětí SEPAP na Štětí záv., Libochovice u Králíčků na Libochovice Husova, Malé Žernoseky cihelna na Malé Žernoseky
Ústecká, Mlékojedy Obnova na
Mlékojedy u hřiště a Velké Žernoseky STS na Velké Žernoseky
u hřiště.
Větší změny názvů se dotknou
i Litvínovska. Namísto dosavadní zastávky Louka u Litvínova

Rudý dům nově naleznete Louku u Litvínova kulturní dům,
Louka u Litvínova u Maříků
ponese nově název Louka u Litvínova Sokolovská, z Louky
u Litvínova Včela bude Louka
u Litvínova Husova.
V Dobroměřicích dojde rozdělením stávající zastávky ke
vzniku nové zastávky Dobroměřice Nečišská. Dále se např.
v České Kamenici změní zastávka Narex na 5. května, ve Františkově nad Ploučnicí zastávka
SÚS na Pila a ve Verneřicích
OMD na Statek.
Se začátkem prázdnin dojde
i k celé řadě dalších změn v autobusové linkové dopravě DÚK.
Na lince 431 bude po podnětu
občanů poslední spoj z Děčína
do Malšovic prodloužen až do
Borku. Na lince 437 přibyde
s ohledem na dojíždění zaměstnanců do firem spoj v 5:30 z Děčína do Benešova nad Ploučnicí.

Šest desítek zastávek změní název.

Linka 623 bude už mít v provozu
i noční spoje v 0:25 od pražských
rychlíků. Linka 707 bude v provozu jen do 27. července, pak
bude nahrazena linkou PID 592
s přestupy v Panenském Týnci
na linku DÚK 701 do Loun. Na
dvou spojích na Litoměřicku na
linkách 626 a 636 dojde k pětiminutovým posunům odjezdů.
Od 1. července budou dále
přečíslovány dvě linky DÚK
na Bílinsku – linka 498 získá
nové číslo 504 a linka 499 bude

přečíslována na linku 502. Linka 505 bude sloučena s linkou
503. Linky 529, 570, 731 budou o víkendech prodlouženy
do zastávky Velemyšleves, Triangle-západ. U linky 545 dojde
o víkendech k časovým posunům z důvodu lepší návaznosti
v Mostě na tramvaj do Litvínova.
Na linkách 488 a 491 se upraví
časy ranních spojů z důvodu
zajištění lepší dopravy žáků z Jeníkova, Oldřichova a Újezdečku
do Teplic.

Vedení kraje řešilo s Evropskou komisí budoucnost regionu po ukončení těžby uhlí

Zaměstnavatelé si s žáky domlouvali praxe a brigády.

Pokračování ze strany 1
Další zastávkou byla vyhlídka na velkolom ČSA, aby měli
zástupci Evropské komise lepší
představu o rozsahu území. Dle
slov Stanislava Štýse, odborníka na rekultivace, který byl při
návštěvě také přítomen má krajina uměle vytvořená rekultivací
mnohem větší ekologickou hodnotu než původní krajina zničená povrchovým dobýváním uhlí.
To je podle jeho vyjádření právě

i případ jezera v Mostě, kde se
byla delegace také podívat nebo
i případ jezera Milady v Ústí. Napustit vodou se mají po vytěžení
rovněž velkolomy Nástup v Tušimicích na Chomutovsku, Vršany
u Mostu či důl Bílina. Skupina
Sev.En Energy plánuje v roce
2024 utlumit těžbu svého lomu
ČSA a na místě též vytvořit jezero.
Zástupci Evropské komise dále navštívili střední školu
Scholu Humanitas, která se za-

měřuje na ekologii, Masarykovu
nemocnici v Ústí nad Labem,
kde si vyslechli plány na vybudování fakulty lékařských studií
při UJEP či se seznámili s plány
na další rozvoj a modernizaci
zdravotnického zařízení. Zcela v
závěru návštěvy si prohlédli výzkumné centrum Ringen v Litoměřicích, které se bude věnovat
využití geotermální energie.
Členové komise se na závěr
návštěvy v ČR zúčastnili závě-

rečné konference k programu
RE:START. „Představili jsme
akční plán, který bude předložen
vládě České republiky na konci
května. Ten obsahuje šestnáct
opatření o objemu finančních
prostředků ve výši deset miliard
korun a cílí převážně na využití evropských fondů v dalším
programovém období,“ uvedla
manažerka národního výkonného týmu programu RE:START
Gabriela Nekolová.

Navštivte informační stánek Dopravy Ústeckého kraje na dětském dni v Ústí nad Labem

D

oprava Ústeckého kraje se
v červnu představí na další
akci určené široké veřejnosti.
V sobotu 8. června od 9 do 15
hodin máte možnost navštívit
informační stánek Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) v Ústí nad
Labem – a to ve Všebořicích ve
vozovně Dopravního podniku
města Ústí nad Labem. Při příležitosti pořádání dětského dne

otevřených dveří tu bude mít
tým pracovníků DÚK pro vás
připravenu širokou škálu informačních materiálů k integrované veřejné dopravě v kraji i oblíbené interaktivní hry pro malé
děti s řadou cen. Ke všebořické
vozovně se dostanete trolejbusovými linkami MHD číslo
54 nebo 56. Pokud zamíříte na
dětský den do Ústí nad Labem

z jiného města veřejnou dopravou, nezapomeňte, že můžete
nejen pro cestu autobusem ale
i vlakem využít integrovanou
jízdenku DÚK. Ušetříte tak po
příjezdu do Ústí za nákup dalšího lístku na trolejbus. MHD
v Ústí nad Labem je částečně
integrovaná a papírové jízdenky DÚK v ní platí. Vstupné na
dětský den je zdarma.

Kraj připravil odborná školení nově zvolených zástupců obcí pro oblast krizového řízení

Ú

stecký kraj a krajský úřad
hrají významnou roli v bezpečnostním systému České
republiky. Patří mezi důležité
prostředníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský
úřad jako vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelný komponent při krizovém
plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům
a obcím. Hejtman jako vrcholný
představitel kraje odpovídá za
celkovou připravenost kraje na
řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti krizového
řízení je především udržitelné

bezpečí a připravenost kraje
a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových
situací.
Odbor kancelář hejtmana
– oddělení krizového řízení ve
spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu Ústeckého kraje a složkami Integrovaného záchranného systému
(Krajské ředitelství Hasičského
záchranného sboru Ústeckého
kraje, Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého
kraje, příspěvková organizace,
Krajské vojenské velitelství Ústí

nad Labem) připravily odborné
školení nově zvolených zástupců
obcí pro oblast krizového řízení.
Hlavním cílem odborného školení byly zejména povinnosti orgánů obce s rozšířenou působností
a orgánů obcí týkající se připravenosti na řešení krizových situací. Tato školení začala 20. února
v Ústí nad Labem a skončila 17.
dubna v Chomutově. Celkem se
uskutečnilo sedm školení vždy
po jednotlivých okresech Ústeckého kraje. Školení se v Ústeckém kraji v roce 2019 zúčastnilo
260 obcí, což je celkem 72,63 %.
Krajský úřad Ústeckého

kraje prostřednictvím Odboru
kanceláře hejtmana - oddělení
krizového řízení a Odboru ekonomického prezentoval např.
roli kraje v systému krizového
řízení, hospodářská opatření
pro krizové stavy, Centrum Humanitární pomoci – Česká Kamenice, program na podporu
JSDHO a ostatních složek IZS,
použití finančních prostředků z účelové rezervy na řešení
krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich
následků. Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje kladlo
důraz na problematiku veřejné-

ho pořádku v působnosti obcí,
spolupráci s Policií ČR a problematiku práva shromažďovacího.
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, představila zajištění
zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví v podmínkách obcí
a informovala o projektu AED.
Krajské vojenské velitelství Ústí
nad Labem se věnovalo tématu nasazování a vyžadování sil
Armády ČR při mimořádných
událostech.
Přednášející předali informace, znalosti a své zkušenosti při
řešení mimořádných událostí

nebo krizových stavů zúčastněným zástupcům obcí. Zásadní byla vysoká účast starostů,
primátorů ORP, tajemníků
Bezpečnostních rad ORP a zástupců pracoviště krizového
řízení ORP, kteří ocenili dobrou
úroveň a přínos zástupcům obcí
díky množství nových užitečných informací z oblasti krizového řízení. Veškeré přednesené
prezentace jsou vystaveny na
„Portálu krizového řízení Ústeckého kraje“ v sekci Dokumenty
- Školení obcí 2019
(http://pkr.kr-ustecky.cz/
pkr/skoleni-obci/).
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Konferenci pro lékaře transfuziology
zahájil hejtman Bubeníček

D

alší ze série odborných
konferencí
pořádaných
Krajskou zdravotní a.s. byla 38.
Severočeská transfuziologická
konference, která proběhla na
Větruši v Ústí nad Labem. Konala se pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a.
s. – Masarykova nemocnice, o.
z. MUDr. Josefa Liehneho. Oba
pánové také v úvodu pozdravili
a přivítali přítomné u příležitosti
70. výročí transfuzního oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem a 125. výročí založení této nemocnice.

Hejtman Bubeníček, který má
sám za sebou 123 dárcovských
odběrů krve, poděkoval přítomným lékařům za jejich práci,
která zachraňuje lidské životy.
V rámci konference patřily první
příspěvky samotnému primáři
transfuziologického oddělení
Masarykovy nemocnice MUDr.
Jiřímu Masopustovi, který pohovořil nejen o sedmdesátileté
historii místního oddělení, ale
také o budoucnosti transfúzní
medicíny. O novinkách v oboru dále přednášeli odborníci ze
špičkových pracovišť v Praze,
Plzni či Liberci.

Hejtman Oldřich Bubeníček zahájil konferenci.

květen 2019

Raná patřila dětem, Žernosecký košt zase dospělým

N

a svazích v okolí obce Raná
na Lounsku se již po osmé
slavily Slavnosti stepí, rodinná
akce pořádaná ve spolupráci
obce a Agentury ochrany přírody a krajiny. Návštěvníci se tak
mohli seznámit s přirozeným životem ve stepní krajině, ke které
patří jak kolonie syslů, tak stáda
oveček spásajících stepní porost. Mezi spokojenými diváky
nechyběl tentokrát ani hejtman
Oldřich Bubeníček s rodinou.
Ten akci pravidelně uděluje svou
osobní záštitu.
„Pasoucí se stáda ke stepím
neodmyslitelně patří, proto
jsem rád, že se je daří do krajiny navracet a udržovat tak rovnováhu v přírodě, které lehký
lidský zásah může prospět. Zde
máme jedinečnou příležitost se
s pastevectvím seznámit, vidět
veškeré aktivity zblízka. Děkuji
proto organizátorům za to, že
zde vybudovali takovou pěknou
tradici, která dokáže každoročně přilákat řadu spokojených
návštěvníků,“ řekl v úvodu hejtman Bubeníček.
Zábavu si zde užily především
děti, pro které byla připravena
řada soutěží a atrakcí, včetně
ukázek modelových letadel, ze

Pro děti byla připravená soutěžní stezka s deseti úkoly a také spousta dalších doprovodných akcí.

kterých se sypaly sladkosti. Ale
pozorování syslů, ukázky stříhání ovcí či dokonalá spolupráce
ovčáka s ovčáckým psem byly
atraktivní i pro dospělé.
Nejen na Rané se ovšem v sobotu konala pěkná akce. Hejtman Bubeníček po poledni ještě
stihnul navštívit Žernosecký
košt, což je výstava vín vinařů především z mikroregionu

Porta Bohemica. Návštěvníci
zde mohli ochutnat hlavně vína
z vinařství, jejichž vinice leží
v katastru Velkých a Malých
Žernosek, Žalhostic, ale i odjinud. Cílem akce je propagace
vinařství z oblasti mikroregionu
Porta Bohemica, kde se vinná
réva pěstuje a velmi kvalitní vína
zrají ve sklepech už od 12. století. Vína z tohoto regionu mají

svou osobitou chuť a charakteristickou vůni.
V podvečerních hodinách potom proběhlo za účasti hejtmana Bubeníčka a litoměřického
biskupa Mons. Jana Baxanta
slavnostní svěcení sochy Panny
Marie v naději v Libochovanech.
Restaurátorské práce na soše
proběhly za finanční podpory
Ústeckého kraje.

Konzervatoř – škola, která vychovává, ale i roztančí a rozezpívá

J

ako každý rok, i letošní konec
května rozeznělo nejen koncertní sály, ale i ulice lázeňského
města Teplice radostné muzicírování studentů konzervatoře
v rámci již tradičního projektu
Hudba do ulic. Smyslem všech
vystoupení bylo jediné – vyvolat
v lidech úsměv a pohodu.
Vyvrcholením
hudebního
minifestivalu byl jazzový kon-

cert věnovaný legendárnímu
trombonistovi Svatopluku Košvancovi a multižánrový koncert Symfonického orchestru
teplické konzervatoře „Cesta
za pokladem“, jehož programové nabídce vévodila hudba
např. z legendárního filmu Piráti z Karibiku, ze seriálu Hra
o trůny a zaznělo i slavné Ravelovo Bolero. Týdenní hudební

maraton pak uzavřela oblíbená
Party Before Big bandu teplické konzervatoře a jeho hostů
v předvečer Zahájení lázeňské
sezony 2019.
V březnu mělo teplické publikum díky mladým umělcům
teplické konzervatoře možnost
slyšet zvuk rekonstruovaných
koncertních varhan na koncertě Laudatio Organum (Chvá-

Big band teplické filharmonie

la varhanám) a v dubnu se na
společném koncertě v kostele
Bartholomeus
posluchačům
představily pěvecké sbory teplické konzervatoře a izraelský
pěvecký sbor Shiran.
Aktivity školy se ovšem neomezují pouze na koncertní činnost. Teplická konzervatoř byla
v tomto školním roce pořadatelem nebo partnerem hned tří
uměleckých soutěží: 41. ročníku
soutěžní přehlídky konzervatoří
a hudebních gymnázií České republiky věnovaného dechovým
nástrojům, 4. ročníku klavírní
soutěže Beethovenovy Teplice
a jubilejního 10. ročníku soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou
flétnu Teplické flautohry.
Školní rok pomalu končí,
ale mladé umělce teplické konzervatoře je možno ještě slyšet
v rámci Letních lázeňských koncertů a to 1. 6. Big band a 18. 6.
Symfonický orchestr teplické
konzervatoře, vždy od 16.30 do
18 hodin v Šanovské mušli.

Festival ELBE DOCK se těší do krajského města
V

e spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje se v Ústí nad Labem od
28. května do 2. června 2019 koná 2. ročník
dokumentárního festivalu ELBE DOCK.
Letos se na něm představí debutující filmaři
ze střední Evropy hned ve třech soutěžních
kategoriích. Úplně poprvé bude Cena Pavla
Kouteckého udělena začínajícím tvůrcům
v kategorii celovečerního a krátkometrážního debutu. Tyto dvě kategorie jsou navíc doplněny o zcela novou soutěžní sekci - Cena
ELBE DOCK pro středoevropský celovečerní dokumentární debut. Ústředním téma-

tem cen je „Absurdnost kolem nás“. „Festival dokumentárních filmů ELBE DOCK je
spolu s Cenou Pavla Kouteckého prestižní
akcí a jsem velmi rád, že publikum našeho
kraje má již druhým rokem možnost během
tohoto festivalového týdne zhlédnout množství zajímavých a k zamyšlení vybízejících
snímků,“ uvedl Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje. I letos bude
v rámci festivalu probíhat bohatý doprovodný program, který se bude věnovat celospolečenskému tématu exekucí. Kompletní program naleznete na www.elbedock.cz

Změny v gescích radních Ústeckého kraje

Z

astupitelé na svém jednání odsouhlasili změny v rozsahu
plnění úkolů uvolněných členů Rady Ústeckého kraje. Statutární náměstek hejtmana Martin Klika tak má s účinností
od 30. dubna 2019 ve své gesci plnění úkolů v oblasti strategie
přípravy a realizace projektů, kterou dříve spravoval náměstek
Stanislav Rybák.
Ke stejnému datu potom oblast sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit převzal radní Miroslav Andrt.
Náměstek Rybák bude nadále zodpovídat za plnění úkolů v oblasti zdravotnictví. Personální změny souvisí s úpravou koaliční
smlouvy.

Lidé mohou rozhodnout o tom, kdo získá titul
nejúspěšnější turistické novinky loňského roku
S
kiareál, bobová dráha či naučná stezka? Do konce června mohou občané Ústeckého
kraje hlasovat o nejlepší novinku turistické sezony roku 2018
v mikroregionu Krušné hory.
Výherce získá titul Krušnohorské NEJ.
Hlasování probíhá na sociálních sítích nebo na webu
krusnehory.eu. Možné je také
poslat hlas e-mailem na adresu
info@krusnehory.org. Soutěž,

která je pod záštitou hejtmana
Oldřicha Bubeníčka, byla vyhlášena vůbec poprvé a pouze
na české straně. „V příštím roce
ji chceme rozšířit i za hranice do
Saska. Ceny by pak při společném setkání všech nominovaných byly uděleny dvě,“ uvedla
Eva Maříková, ředitelka Destinační agentury Krušné hory. Výsledky budou známé v červenci.
O zisk titulu se uchází dvanáct
subjektů. Je mezi nimi napří-

klad unikátní vyhlídka z elektrárny Ledvice na Teplicku. Ta
je v provozu teprve od dubna
loňského roku a návštěvníkům
nabízí nádherný výhled do okolí z ochozu ve výšce 144 metrů
na nejvyšší průmyslové stavbě
v České republice.
Nominované novinky:
Vyhlídka elektrárny Ledvice,
naučná stezka „Zaniklá důlní
díla Lomu a Loučné“, Offroad-

safari, Bobová dráha na Klínech, chata Barbora v Českém
Jiřetíně,
znovuzprovoznění
Moldavské dráhy + I. symbolické spojení Moldava-Holzhau“,
propagační kreslené video Most,
propojení skiareálů Klínovec
- Neklid - Boží Dar, řemeslné
a tvořivé dílničky v zámku Valdštejnů v Litvínově, Informační
turistické centrum Hornické
krajiny Krušnohoří Krupka,
Thermálium Teplice.

Mezi nominovanými je také bobová dráha na Klínech.
Foto: Brána do Čech

Ústecký kraj

květen 2019

5

Titul Moderní škola 4.0 míří na střední školu do Podbořan

O

sm odborných škol se zapojilo do prvního ročníku soutěže pro střední školy s názvem
Moderní škola 4.0, jejímž cílem
je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má
úzkou vazbu na průmysl a technologie.
Studenti před odbornou porotou složenou ze zástupců
kraje, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Svazu průmyslu
a dopravy ČR prezentovali své
projekty. Například vítězná škola z Podbořan vytvořila model
dopravně obslužného systému
RoboTrain.

„V rámci hodnocení jsme měli
možnost vidět propracované
projekty, na kterých studenti strávili spoustu času nejen
v rámci výuky, ale také i ve svém
volnu. Soutěž reaguje na aktuální trendy a jsem rád, že žáci
ukázali své schopnosti logického myšlení a schopnosti vyvíjet
technologie,“ řekl náměstek
hejtmana pro oblast školství,
mládež a sport Petr Šmíd, který
byl také jedním z porotců. Spolu
s ním týmy hodnotila také předsedkyně výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová.

V Chomutově soutěžili
nejlepší obráběči kovů

S

třední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov uspořádala finálové
kolo celostátní soutěže zručnosti
pod názvem KOVO Junior 2019
– Obráběč kovů. Organizátorem
této soutěže je CECH KOVO ČR
a soutěž je zařazena do soutěží
České ručičky.
Do finálového kola postoupilo
20 soutěžících ze 17 středních
škol. Soutěžící plnili dva soutěžní úkoly, ve kterých museli prokázat své teoretické a zejména
praktické znalosti a dovednosti.
Absolutním vítězem se stal sou-

těžící Jan Juračák z VOŠ, SOŠ
a SOU Kopřivnice. Hned za vítězem skončil Milan Berka z VOŠ,
SPŠ a SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf.
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v historických
sklepích areálu Magistrátu města
Chomutova za přítomnosti náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Šmída, náměstka primátora města Chomutova Milana
Märce, vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Dagmar
Waicové a zástupkyně ředitele
krajského úřadu Moniky Zeman.

Chlapci plnili soutěžní úkoly.

Soutěž si klade za cíl rozvoj
kreativity a využívání chytrých
technologií u žáků nejen středních škol, ale také základních.
Jedním z hodnotících kritérií
byla právě spolupráce žáků základních škol.
Další z kritérií, která komise hodnotila, byla interdisciplinarita, aplikace aktuálních
trendů v oboru, praktický přínos, kreativita řešení či samotný nápad.
Do prvního ročníku soutěže, vyhlášené pro školní rok
2018/2019, se mohly zapojit
pouze střední školy zřizované

Ústeckým krajem, které vzdělávají žáky ve skupině oborů
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.
Soutěž bude vyhlášena každý
rok, vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání.

Most ze špejlí

Šluknovští lesníci mají nové hřiště, zahrál si s nimi i hejtman

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček přijal
nabídku ředitele Střední školy
stavební a strojní Teplice Aleše
Frýdla a navštívil stavbu autodílen, které budou od příštího roku
sloužit k odbornému výcviku
žáků učebního oboru automechanik a autoelektrikář.
Tato stavba je částečně financovaná z evropských fondů
a dále Ústeckým krajem. Na tuto
stavbu bude navazovat obrovská
investice do výstavby nové školy
a dále dílen pro karosáře a truhláře. Realizací stavby se vytvoří
jedinečný moderní komplex určený zejména pro vzdělávání učňovské mládeže.
„Ústecký kraj tímto realizuje
dlouhodobou strategii podpory
školství. Uvědomujeme si význam právě učňovského školství
pro budoucnost tohoto kraje.
Chceme žákům vytvořit moderní komplex, ve kterém jim bude

umožněno pracovat na špičkovém vybavení, aby byli perfektně
připraveni pro své budoucí povolání,“ řekl hejtman Bubeníček.
„Věříme, že vytvořením tohoto kampusu s nejmodernějším
vybavením přilákáme další zájemce o tak žádané učební obory.
I přes nárůst počtu žáků na naší
škole v posledních letech stále

a výstavišti v Litoměřicích
se konalo regionální kolo
oborové soutěže instalatérů,
které každoročně pořádá Cech
instalatérů ČR. Naši školu reprezentovali Adam Urban z 3.
ročníku a Lukáš Šaran z 2. ročníku. Do soutěže byla přihlášena
žákovská družstva ze středních
škol Ústeckého kraje, které vyučují učební obor instalatér.

ního ruchu Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o. - výhra 400 tisíc
korun.

N

školy technické, gastronomické
a automobilní, Chomutov. Žáci
oboru Zednické práce pod vedením učitele odborných předmětů
Jiřího Vlčka postavili maketu Litolského mostu, který stojí u Lysé
nad Labem. Tento most vážil
249 gramů a v zátěžové zkoušce unesl přes 27 kg. Na druhém
místě skončilo družstvo žáků 1B
z pořádající Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akademie Kadaň. Na třetím místě
se umístilo družstvo „Zámečníci
z Kadaně“ opět ze Střední školy
technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, kteří také
získali cenu za nejhezčí most.

Soutěž mladých barmanů v Žatci měla letos rekordní účast

stoupá zájem o absolventy učebních oborů. Vytvořením nového
kampusu jistě ovlivníme žáky při
rozhodování a následně zvýšíme
i počet tak žádaných absolventů.
Nové prostředí nám umožní ještě dále zvyšovat úroveň teoretické výuky i odborného výcviku,
což je smyslem naší práce,“ navázal ředitel školy Aleš Frýdl.

Stavbyvedoucí Petr Hammerle ukazuje hejtmanovi, jak pokročila
stavba komplexu.

V první části soutěže žáci absolvovali vědomostní test, který
byl zároveň „sítem“ do další
praktické části, kam mělo možnost postoupit pouze šest družstev. Naši chlapci test zvládli
a v praktické části uplatnili své
řemeslné dovednosti, kdy zadané úkoly zvládli bez chyby a v konečném hodnocení odborné poroty se umístili na 1. místě.

3. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola služeb a cestov-

a akci Technodays v Chomutově se uskutečnila soutěž „Most ze špejlí“. Úkolem soutěžících bylo vytvořit konstrukční
celek mostu z neobvyklého materiálu. Vítězem se stalo družstvo
„Zedníci z Kadaně“ ze Střední

ejsevernější škola v Čechách má důvod
k oslavě. V tamní tělocvičně Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve Šluknově se
otevřela veřejnosti chovatelská přehlídka loveckých trofejí za poslední myslivecký rok. U místního internátu se pak za přítomnosti hejtmana
Oldřicha Bubeníčka uskutečnil první fotbalový
zápas na nově vybudovaném hřišti v hodnotě tří
milionů korun.
Domov mládeže lesnické školy byl zrekonstruován v roce 2017, v letošním roce se mohou studenti, kteří zde bydlí využívat ve volných chvílích
i sportovní hřiště. Obě investiční akce byly hrazené Ústeckým kraje jakožto zřizovatelem.
Zde mohou žáci důstojně sportovat.

J

edenáctý ročník soutěže
mladých barmanů pod názvem Žatecký Cup se uskutečnil
v Chrámu chmele a piva v Žatci.
Soutěž pořádala SOU a SOŠ
SČMSD Žatec, tedy zdejší hotelová škola, za podpory města
Žatec a pod záštitou hejtmana

B

udova Gymnázia a Střední
průmyslové školy v Duchcově hostila 14. ročník mezinárodní geodetické soutěže IG-5. Škola se stala základnou pro více než
třicítku týmů z Čech, Slovenska,
Maďarska a Polska, které přijely
soutěžit v orientačním běhu, při
kterém plnily pět různých geodetických úkolů.
První den se uskutečnilo slavnostní zahájení soutěže ve Valdštejnském sále duchcovského
zámku za účasti významných zástupců města Duchcov. Za zřizovatele, Ústecký kraj, přijela soutěžící pozdravit a podpořit Dagmar
Waicová, vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy. Druhý den
se konal samotný závod. Šestnáctikilometrovou trasu z Mostu do
Duchcova týmy zvládly. K dispozici přitom měly jen GPS souřadnice
a vlastní schopnosti. V hlavní kategorii soutěže se na 1. a 3. místě
umístily týmy Brna, druhý skončil
tým z Prahy. Studenti geodézie
hostitelské školy skončili čtvrtí.
Zajímavější pro ně byla kategorie
hodnotící pouze přesnost geodetických úkonů a správnost výsledků. Oba týmy Gymnázia a SPŠ
Duchcov obsadily po vítězném
Brnu druhé a třetí místo.

Tento velký úspěch je katapultoval do republikového finále,
které proběhne v říjnu v Praze.
Na vynikajícím výkonu chlapců
má velký podíl učitel odborné
výchovy Ludvík Hrtánek, který
žáky připravoval a dovedl ke konečnému úspěchu.
Připravil: Vítězslav Štefl, ředitel školy

Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Do Žatce se na soutěž sjelo
přes pět desítek mladých barmanů. „Letošního ročníku se zúčastnilo nejvíce soutěžících i nejvíce
škol a institucí. Nově jsme mohli
přivítat soutěžící z Poděbrad, Litoměřic, Tábora nebo z Havířova.

Nejúspěšnější školou byla SHŠ
Bukaschool Most, její žákyně Nicola Carajiová brala medaile ve
všech soutěžních kategoriích,“
zhodnotila zajímavou a prestižní
akci ředitelka pořádající žatecké
školy Stanislava Sajdlová.
Zdroj: Tomáš Kassal

V mezinárodní konkurenci geodetické soutěže
obsadili studenti z Duchcova čtvrté místo

Instalatéři Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy
stavební a technické v Ústí nad Labem opět vítězové regionálního kola

N

Žáci předvedli využití chytrých technologií v praxi.

N

Pro žáky Střední školy stavební a strojní
v Teplicích se staví moderní komplex

H

Pořadí:
1. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. výhra 600 tisíc korun
2. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p. o. - výhra 500
tisíc korun

Lukáš Šaran a Adam Urban
při práci.

Při plnění úkolů na stanovišti.
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Ústecký kraj je SMART, neboli chytrý region
S
mart Region fórum Ústeckého kraje 2019 proběhlo
jako jedinečná akce svého druhu
v Kině Svět v Chomutově. Cílem
setkání odborníků na problematiku smart koncepcí a chytrých
řešení bylo zahájit dialog s představiteli měst a obcí a občany Ústeckého kraje, který vyústí v propojení konceptů Smart Villages,
Smart Cities a Smart Region.
„Hlavní myšlenkou konference i celého konceptu Smart Region je spolupráce. Spolupráce
mezi krajem a obcemi a městy,
spolupráce s univerzitami, spolupráce s komerční sférou. Spolupráce, která může pozvednout
tento kraj a přenést ho do digitálního věku. Koncept Smart
Region není pouze technologickým konceptem, ale především

H

změnou myšlení a přístupu,“
řekl v úvodu konference hejtman
Oldřich Bubeníček.
V dopoledním bloku byly
účastníkům fóra vysvětleny zásady konceptu Smart Region
a představeny výsledky dosavadního působení pracovních skupin. Ty pracují pod Komisí pro
Smart Region Ústecký kraj zřízenou Radou Ústeckého kraje. Formát panelové diskuze umožnil interaktivní zapojení návštěvníkům
fóra. Celé Smart Region Fórum
Ústecký kraj 2019 bylo iniciováno Pracovní skupinou pro města
a obce. Úkolem této platformy je
v prvé řadě propojovat a vytvářet
prostor pro diskusi a setkávání.
Součástí fóra byla také souběžně probíhající konference Smart
Voda pro experty z oblasti život-

Součástí fóra byl veletrh Technodays, na kterém vystavovatelé prezentovali své obory.

ního prostředí a ochrany krajiny
a veletrh Technodays plný prezentací řemeslných vzdělávacích
oborů a technických firem, který
připravila Okresní hospodářská
komora Chomutov za podpory

Ústeckého kraje. Smart Region
fórum Ústeckého kraje proběhlo
pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a ministryně pro místní rozvoj Kláry
Dostálové.

Startuje soutěž pro seniory z Ústeckého kraje

ejtman Oldřich Bubeníček vyhlašuje
VI. ročník literární soutěže pro seniory v Ústeckém kraji Senior Art 2019.
Tématem pro letošní ročník je „Ústecký
kraj včera a dnes“ a forma bude opět stejná – poezie (báseň) či próza (povídka).
Zúčastnit se může každý senior nad
60 let, který žije na území regionu, včetně uživatelů služeb domovů pro seniory
v Ústeckém kraji. Termín pro zaslání
soutěžních příspěvků je do 30. června

2019 s tím, že slavnostní vyhlášení bude
na podzim letošního roku. Soutěžní příspěvky nechť senioři dají do obálky s nápisem „Senior Art 2019“ a pošlou na
adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje,
Bc. Veronika Jarošová, odbor kancelář
hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem. Soutěžní díla se autorům nevracejí.
Další soutěží bude Nejaktivnější klub
seniorů Ústeckého kraje. Přihlášky je

nutné poslat do 15. června. Přihláška
musí obsahovat výroční zprávu z roku
2018, doklady o spolupráci klubu s městem či jinými organizacemi, propagaci
klubu a jeho činnosti a fotodokumentaci
z aktivit klubu (výlety, přednášky). „Veškeré doklady nechť kluby posílají poštou
na adresu KRS Ústeckého kraje, Dobětická 2333/10, 440 01, Ústí nad Labem,“
zdůraznil předseda KRS Ústeckého kraje
Alois Malý.

Výbor pro sociální věci se zajímal o rozšíření
služeb pro mentálně postižené děti
du se strategickým dokumentem
Ústeckého kraje pro zajištění sociálních služeb vlastními organizacemi. Právě Domov v Ústí nad
Labem by měl rozšířit své služby
pro děti s cílovou skupinou určenou pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s psychiatrickou a duševní zátěží.
Tato potřeba souvisí se sociálně právní ochranou dětí. V Ústeckém kraji poskytuje sociálně
právní ochranu dětí celkem 16
orgánů sociálně-právní ochrany
dětí (dále jen OSPOD). Mezi
povinnosti OSPOD náleží mj.
sledování naplňování práv dětí,
které vyrůstají mimo svou biologickou, či případně náhradní
rodinu a jsou tedy umístěny ve
školských zařízeních pro výkon ústavní péče. Od účinnosti
nového občanského zákoníku
jsou ohrožené děti umisťovány
do těchto zařízení jednak po realizaci diagnostického pobytu
(resp. pobyt v diagnostickém
ústavu jejich umístění předchá-

zí), případně jsou do zařízení
(zpravidla dětského domova)
umístěny přímo při odebrání
z rodiny. Ze strany MPSV a neziskových organizací je doporučováno, aby se do dětských
domovů umísťovaly děti bez
předchozího pobytu v diagnostických ústavech, čímž však
v některých případech dochází
k tomu, že jsou do dětských domovů umístěny také děti, které
mají závažnější mentální postižení, přičemž dětské domovy nejsou materiálně a zejména personálně vybaveny k poskytování
péče o tyto děti. Pokud se navíc
jedná o děti traumatizované, či
s deprivačním syndromem, pak
v situaci, kdy dětské domovy
nemají speciálně vyškolený personál a přizpůsobené podmínky
pro pobyt těchto dětí, dochází
často k rozvoji poruch chování,
které se často manifestují zejména agresivními výpady.
Za poslední dobu musel krajský úřad řešit čtyři takové případy postižených nezletilých
dětí. Ve všech případech se jedná o chlapce se středně těžkým
mentálním postižením s projevy
agresivního chování, kteří se nemohou vrátit do péče své biologické rodiny a nepodařilo se pro
ně vyhledat zájemce ze strany
náhradních pečovatelů (pěstounů).
Zdroj: Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí

L

etos uplyne 205 let od narození Antonína Emanuela Komerse (nar. 13. 6.
1814), agronoma činného v Peruci a v Děčíně. Od roku 1832 pracoval na panství
hraběte Franze Antona Thuna staršího
v Děčíně. Roku 1839 byl pověřen vedením
správy dvora ve Slavětíně u Loun. O rok
později byl jmenován ředitelem thunovského panství Peruc a funkci
zastával do roku 1844. Provedl úspěšné reformy hospodaření velkostatku. V roce 1850 se podílel na založení zemědělské školy v Libverdě, stal se i jejím prvním ředitelem (poté byla škola pojmenována
právě po něm). Roku 1871 mu byl udělen Řád železné koruny, a tudíž byl povýšen do rytířského stavu. Do penze odešel k 1. lednu 1875.
Nechal si ale funkci vrchního ředitele vyššího zemského hospodářského ústavu v Libverdě.
června 1884 se ve východočeských Hořicích narodil Jan
Levit, který se zabýval medicínou a za 1.
světové války se stal lékařem (chirurgem)
v posádkové nemocnici v Terezíně, kde se
setkal i s atentátníkem Gavrilem Principem. Stupňující se protižidovská opatření
koncem 40. let 20. století zavedená nacisty na území Čech a Moravy plně postihla
Levita, který byl 20. června 1942 transportován do terezínského ghetta. Zde Levit trpí a 12. října 1944 je
deportován do Osvětimi, kde byl jeho život násilně ukončen.
stecká horolezkyně Zuzana Hofmannová by 15. června oslavila 60
let. Patřila k nejúspěšnějším českým horolezkyním v 80. letech 20. století, kdy se
spolu s Alenou Stehlíkovou zařadila do evropské špičky alpského horolezectví. Před
sedmi lety absolvovala výpravu do Pakistánu, ze kterého se už nevrátila. Osudnou
ji byla hora Broad Peak (31. 7. 2012).
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ÚSTECKÝ KRAJ A MĚSTO LITOMĚŘICE
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ÚSTECKÉHO KRAJE

Střelecký ostrov v Litoměřicích
sobota od 10 do 17 hodin

❱❱ prezentace složek krajského integrovaného záchranného systému
❱❱ dynamické ukázky zásahu na řece i na souši
❱❱ možnost setkat se s profesionálními záchranáři
❱❱ program pro děti a dospělé

VSTUP
ZDARMA

GENERÁLNÍ PARTNER

POŘADATELÉ

HLAVNÍ PARTNEŘI

MĚSTO
LITOMĚŘICE

PARTNEŘI

Č

lenové Výboru pro sociální
věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality uspořádali
výjezdní zasedání v Domovech
pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Labem, což je
příspěvková organizace Ústeckého kraje v oblasti sociální.
Hlavním bodem jednání bylo
představení transformačního
procesu příspěvkové organizace, prohlídka jednotlivých služeb, které zařízení nabízí (jedná
se o služby domov pro osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, chráněné
bydlení) a prohlídka dětské skupiny.
Následovala diskuze s vedením příspěvkové organizace
na téma nákladovosti služeb,
nedostatku financí, možných rizicích, ale i budoucích plánech.
Také byly představeny prostory
pro vznik nové sociální služby
pro cílovou skupinu mentálně
postižených dětí s poruchami
chování. Tento záměr je v soula-

VÝROČÍ

Díru na trhu jsem objevil. Nechtělo se mi za dobrou kávou jezdit do jiných měst, říká Müller

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?
Myšlenku vlastní kavárny
jsem měl v hlavě už několik let.
Hlavní impuls přišel v momentě,

Jméno a příjmení:

Ing. Thomas Sebastien Müller

Věk:

33 let

Vzdělání:

vysokoškolské
(obor Marketing a management)

Místo podnikání:

Litvínov

Předmět podnikání:

kavárna

kdy jsem si uvědomil, že vlastně
ve svém místě bydliště nemám
kam zajít na dobrou kávu a že
pokaždé musím vyjet do jiných
měst.
Neměl jste obavu z rizika?
Neměl. Věřil jsem svému konceptu a žádná rizika si vůbec nepřipouštěl.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Vytvořit si klientelu. Přesvědčit lidi, že to, co děláme
u nás v kavárně je přesně to, co
tu chybělo a co lidé potřebují.
Využil jsem mých dovedností

v oblasti marketingu a začal
s budováním povědomí o kavárně.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Věřím, že jednou bych začal.
Přiznám se však, že to byl v ten
moment rozhodující impuls.
K čemu jste dotaci především využil?
Dotaci jsem využil na nákup
důležitých zařízení, např. sezení, myčky nádobí, vitríny na
dorty.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

Samozřejmě už mám promyšleno pár dalších plánů do
budoucna - vyjádřeno slovem
„zvětšovat se“.

Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Najít díru na trhu, udělat si
originální koncept, věřit v něj
a udělat pro svůj sen maximum.

Ústecký kraj
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Otevřeno! Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem po rekonstrukci
prokoukla. Návštěvníkům nabídne kavárnu a moderní zázemí

P

rostory Severočeské vědecké
knihovny v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem jsou
po rekonstrukci opět otevřeny
veřejnosti. Oprava historické
budovy přilehlé Wolfrumovy
vily, ve které má knihovna svá
oddělení, zachovala rekonstrukcí své kulturní dědictví a zároveň
nabízí návštěvníkům veškerý
komfort a péči.
Slavnostnímu aktu přestřižení pásky ve vnitřních prostorech
předcházelo odhalení pamětní
desky rodiny Wolfrumů. Toho se
ujala krajská radní pro kulturu
Jitka Sachetová a primátor Ústí
nad Labem Petr Nedvědický. „Je
mi ctí otevřít Wolfrumovu vilu
společně se zástupem zřizovatele,“ řekla při stříhání pásky ředitelka knihovny Jana Linhartová.
„Při mé poslední návštěvě tu
všude ještě panoval čilý stavební

ruch. Když tu stojím v tento slavnostní den dnes a vidím tu krásu, chtěl bych hlavně popřát občanům Ústí a okolí, kteří budou
využívat služby knihovny, aby
tu byli spokojeni a rádi se sem
vraceli,“ zkonstatoval Ladislav
Drlý, radní pro investice.
Pro veřejnost a návštěvníky
knihovny byla dále otevřena galerie Maximka, kde se konala zároveň i vernisáž a křest nové knihy
Dvacítky. „Pojednává o významných ženách našeho města. Jsou
to ženy s velkým srdcem a velkou
duší a je mi ctí, že tu mohou být
dnes s námi,“ dodala ředitelka
knihovny Jana Linhartová.
Slavnostního aktu se zúčastnil také bývalý dlouholetý ředitel
Severočeské vědecké knihovny
Aleš Brožek. „Jsem rád, že vila
vypadá téměř identicky jako
v roce 1915, kdy se stavěla. Jen

centru Teplic byl otevřen
nový lanový park. Slavnostního otevření zážitkové atrakce
se zúčastnili zástupci Ústeckého
kraje, města Teplice i starostové okolních měst a obcí a další
hosté. „Do Teplic jezdím velmi
rád a těší mě, že zde vzniklo místo, které smysluplně a hlavně
aktivně vyplní volný čas nejen
dětem, ale i dospělým,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
školství, mládeže a sportu Petr
Šmíd, který slavnostně přestřihl

pásku. Na střeše supermarketu
u fotbalového stadionu jsou pro
děti i dospělé připraveny tři trasy (dětská, rodinná a lanovka)
a více než 25 překážek. Dobít
energii mohou návštěvníci v kavárně s terasou. Svým umístěním se jedná o ojedinělý projekt
v rámci celé České republiky.
Veškeré informace o vstupném,
ale i o otevírací době a možnosti rezervace v Lanovém parku
Teplice naleznete také na www.
lanovyparkteplice.cz.

Krásně zrekonstruovaná budova.

škoda, že se toho Wolfrumové
nedožili. Stále jsme v kontaktu s pátou generací jejich rodu.
Carl-Heinz Wolfrum je však momentálně nemocný a mrzí ho,
že nemohl do Ústí přijet,“ uvedl
emeritní profesor Brožek.

Celkové náklady na opravu
vily ve Velké Hradební činily 50
milionů korun. Ústecký kraj jakožto zřizovatel přispěl k opravě
částkou přesahující deset milionů a zbylých 40 milionů byly dotace z evropských fondů.

U

příležitosti Evropského
dne archeologie se 15. června uskuteční v Archeologickém
depozitáři Regionálního muzea
v Teplicích na detašovaném pracovišti v Teplicích – Sobědruhách Den otevřených dveří.
Na návštěvníky čeká prohlídka archeologického depozitáře
běžně nepřístupného veřejnos-

ti, zlatý poklad z archeologického trezoru, nově otevřená
specializovaná laboratoř na
konzervaci kovů a archeologizovaného skla, nové rentgenologické pracoviště laboratoře,
specializovaná muzejní pracoviště a konzervátorské dílny.
Otevřeno bude od 10 do 16 hodin a vstup je zdarma.

D

evatenáctá Interporta, další
z hudebních akcí Programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje, se hlásí o slovo. A to ve dnech
13. až 15. června v Ústí nad Labem na Severní Terase. Jedná se
o 52. ročník festivalu trampských
a country-westernových skupin.
Soupeři v letošní soutěži, která se rok od roku žánrově rozšiřuje, budou českým soutěžícím
Francouzi, Poláci, Holanďané
a Slováci. Pro letošní ročník Interporty vypsal organizační výbor novou soutěž Junior Song
pro české a slovenské mladé autory do třiceti let. Vedle mladých
autorů úspěšných v jiných soutěžích se do finále probojovali
také skladby zaslané pořadateli
prostřednictvím internetu.
Loňským vítězem se stal anglický písničkář Justin Lavash,

který se letos představí divákům
v Ústí nad Labem jako host.
Kromě něj diváci mezi hosty uvidí také české interprety Ondřeje
Havelku a Melody Makers, Spirituál kvintet, Bratry Ebenovy,
Rangers, Pavla Dobeše, Malina
Brothers, kapelu Děda Mládek
Illegal Band, Cadillac Pavla Brümera, Vojtu Kiďáka Tomáška,
Petr Kocmana, Karla Kahovce
a další.
V soutěži se tuzemskému publiku loni představili zpěváci
a muzikanti, jež tu začínali svou
kariéru: Rangers - Plavci, Michal Tučný, Fešáci, bratři Nedvědové, Jarek Nohavica, Wabi
Daněk, bratři Ebenové, Věra
Martinová či Xindl X.
Předprodej vstupenek www.
vstupenkyusti.cz a bližší informace na webu www.interporta.cz.

Justin Lavash loni v Ústí vystoupil a zvítězil.

F

olklorní soubor Krušnohor z Chomutova zvítězil v regionálním kole
přehlídky dětských folklorních souborů v Karlových Varech. Zatančil pásmo Furiant, ve kterém jde o škádlení
mezi dívkami a chlapci. Porotu zaujalo
zpracování, a proto soubor poslala na Celostátní přehlídku dětských folklorních souborů, která se koná v červnu v Jihlavě. Zde
bude soubor reprezentovat nejen své město, ale i Ústecký kraj.
ástupci Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje se zúčastnili zdravotnické konference Annual
Tartu Healthcare v estonském Tartu. Prezentovaná témata se věnovala
zejména systému poskytování přednemocniční neodkladné péče v českých legislativních podmínkách. V rámci konference proběhla návštěva základny zdravotnické záchranné služby v Tartu, operačního střediska 112 či
nemocnice.

D

o mosteckého hudebního klubu
Nový obzor přijela již počtvrté
australská zpěvačka Emma Hewitt,
která se do Ústeckého kraje díky takřka rodinné atmosféře ráda vrací. Na
akci zazpívala své největší hity a opět
sklidila úspěch publika.

D

o Šluknovského výběžku míří
Bourák. Nový celovečerní film
Ondřeje Trojana se bude natáčet i za
podpory Filmové kanceláře Ústeckého kraje ve městě Varnsdorf a jeho
blízkém okolí od 26. května do 6. června. Filmový štáb se pak na sever vrátí na podzim.

S

tavíme ptačí budky, tak se jmenovala soutěž, kterou pro školní družiny vyhlásily společnosti Severočeská
vodárenská společnost a.s. a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a nad
kterou převzal záštitu hejtman Oldřich
Bubeníček. Ten také nechyběl u slavnostního vyhodnocení.

K

lub českých turistů Krásná Lípa
zve veřejnost na Pohádkový les,
který se koná v sobotu 8. června 2019.
Start proběhne v Krásné Lípě na Křinickém náměstí v Aparthotelu Lípa.
Pohádkový les má dvě trasy: 2km
okruh (8 - 11 hodin) a 7km okruh (8 - 10 hodin). Děti i rodiče se
mohou těšit až na 22 stanovišť, velké množství pohádkových bytostí a zajímavých úkolů. Ukončení akce je ve 14.30. V průběhu
celé akce se uskuteční staročeský jarmark.

Teplice si připomněly výročí morového
sloupu na Zámeckém náměstí

Interporta – rodinné stříbro
s dvaapadesátiletou tradicí

krátce

Z

Teplice se pyšní největším lanovým Evropský den archeologie láká
parkem v Ústeckém kraji
na zlatý poklad z trezoru

V
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S

loup Nejsvětější Trojice na
Zámeckém náměstí v Teplicích patří mezi několik málo morových sloupů v České republice,
jejichž autorem je nejvýznamnější barokní sochař a řezbář činný v Čechách, Matyáš Bernard
Braun (1684 – 1738) a jeho dílna. Sloup je pro svou výšku více
než 20 metrů, mohutné architektonické jádro i bohatou sochařskou výzdobu jedinečným a monumentálním barokním dílem.
Regionální muzeum v Teplicích v roce 2019 připomíná výročí 300 let osazení sloupu na
Zámeckém náměstí prostřednictvím výstavy v Malovaném
sále teplického zámku. Datum
otevření výstavy bylo symbolicky vztaženo ke dni podpisu
smlouvy zadavatelem, majitelem teplického panství Františkem Karlem Clary-Aldringenem
a sochařem Matyášem Bernardem Braunem, ke kterému došlo 12. dubna 1717. Na výstavě
byl představen unikátní model
sloupu z konce 19. století, vrcholová partie sloupu sejmutá
při restaurování památky v roce
2000, kresby a grafiky zobrazující pohled na Zámecké náměstí
s morovým sloupem i další zajímavé exponáty.
Výstava má interaktivní formu, jejímž smyslem je přiblížit
barokní dílo nejmladším generacím, a je k ní připraven také edukační materiál. Na výtvarné podobě výstavy se podílely mladé

H

ejtman Oldřich Bubeníček se ve
své pracovně sešel s představiteli
katolické církve. Setkání se zúčastnil
biskup Diecéze litoměřické Mons.
Jan Baxant se svými spolupracovníky.
„Jejich práce a aktivit si velmi vážím
a vždy se s nimi rád setkávám,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

V

elikonoční neděle přilákala na zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun
tisíce návštěvníků. K vidění byly lidové tradice a zvyky. O doprovodný
program se postarali Flying Boys
s komickou gymnastickou show nebo
hudební trio Elthin se svojí středověkou hudbou. Návštěvníci si
mohli prohlédnout velikonočně vyzdobený zámek. Akci si nenechal ujít hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a krajská
radní pro kulturu Jitka Sachetová.
designérky Stázka Rainischová
a Johana Hnízdilová, studentky
ateliéru Grafický design II Fakulty umění a designu UJEP.
Ve spolupráci se Statutárním
městem Teplice vyhlásilo Regionální muzeum v Teplicích
výtvarnou soutěž pro mateřské,
základní, základní umělecké
a střední školy, jejímž vizuálním
i myšlenkovým východiskem
a také ústředním tématem byl
právě morový sloup Nejsvětější
Trojice. Vybraná díla budou na
konci roku 2019 prezentována
na výstavě „Sloup Nejsvětější
Trojice na Zámeckém náměstí očima dětí“, která proběhne
v Regionálním muzeu i galerii
v Zahradním domě.
Výstava i výtvarná soutěž potrvají do 3. 11. 2019. Výstava
v Malovaném sále teplického
zámku bude otevřena v úterý až
pátek od 12 do 17 hodina a o víkendech a svátcích od 10 do 12
a od 13 do 17 hodin.

L

idé z Lounska a Žatecka mají jedinečnou možnost zahrát si v německém seriálu Shadowplay. Castingy se uskuteční ve dnech 8. června
v Lounech (od 10 do 17 hodin v Městské knihovně - Kavárna Jeroným) a 9.
června v Žatci (od 10 do 17 hodin v Městském divadle). Registrace je bezplatná.

O

blíbené značky nových osobních
automobilů, užitkové a nákladní vozy, zemědělskou i manipulační
techniku, motocykly a čtyřkolky, elektrické motocykly, elektrokola, mezinárodní přehlídku historických vozů,
řadu soutěží, exhibicí, show i bohatý kulturní program, to vše
přinesl na litoměřické výstaviště letošní ročník výstavy Autosalon na Zahradě Čech, který se konal od 10. května 2019.

D

ny dětského čtení se promítly
i do škol Ústeckého kraje. Akce
vyzývá žáky, aby četli spolužákům, rodičům, sourozencům, seniorům. Žáci
Evropské obchodní akademie Děčín
se zapojili ve značné míře. Předčítali
na ZŠ Komenského, dále v Boleticích, Želenicích, Malšovicích
či v Ústavu pro seniory v Krásném Březně a v Domově pro osoby
se zdravotním postižením v Ústí nad Labem.

Ústecký kraj
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květen 2019

Z celkového prvenství se na Závodu míru juniorů
radoval Hugo Toumire z Francie

P

rvní etapu jednoho z nejprestižnějších juniorských cyklistických podniků Závod míru juniorů, který patří do
seriálu Rodinné stříbro Ústeckého kraje,
vyhrál Francouz Hugo Toumire. Dokonalou souhru předvedli mladí Němci,
kteří si odnesli cenu za nejlepší družstvo.
Úvodní etapa 48. ročníku začala
i skončila na litoměřickém Mírovém náměstí. Zde vyhrál Toumire, navlékl se
do žlutého trikotu a do konce závodu ho
již nesundal. Závěrečná, téměř stokilometrová etapa, končila v Terezíně. Zvítězil Dán Sarbo před Norem Stokkem
a Holanďanem van Udenem. Letošního
ročníku se zúčastnilo 120 mladých jezdců z 20 evropských zemí. Nejlepší z českých závodníků dojel do cíle na 14. místě
Mathias Vacek se ztrátou jedné minuty.
Ceny vítězům předával po skončení závodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a dvojnásobný vítěz klasického Závodu míru Němec Täve Schur.
„Máme za sebou další skvělý ročník.
Jsem rád, že se především nikomu nic

nestalo a že vše proběhlo bez komplikací.
Sledovali jsme pěkné souboje nadějných
juniorů. Je škoda, že naši kluci měli tolik
Výsledky – 4. etapa (96,4 km):
1. Andreas Byskov Sarbo (DEN) 2:7:04
2. Vegard Stokke (NOR) +0:03
3. Casper van Uden (NED)
4. Paul Penhoet (FRA)
5. Maurice Balerstedt (GER)
10. Jakub Ťoupalík (CZE) – všichni +0:08

smůly, ale i tu si prostě občas musí vybrat,“ uvedl ředitel Svatopluk Henke.

Celkové umístění po 4. etapách:
1. Hugo Toumire (FRA) 9:43:33
2. Maurice Balerstedt (GER) +0:09
3. Andrea Piccolo (ITA) +0:16
4. Michel Hessmann (GER) +0:21
5. Marco Brenner (GER) +0:21
14. Mathias Vacek (CZE) +1:03

Francouz Toumire si chvilky slávy náležitě užíval.

O

sm desítek dětí ze sedmi ústeckých vyrobila příspěvková organizace Ústeckého
mateřských školek soutěžilo v Neš- kraje Domovy sociálních služeb Litvínov.
těmicích ve cvrnkání kuliček. Už 7. ročník „Viděli jsme zde krásné a dramatické sou„kuličkyády“ pro ně uspořádalo Sdružení boje. Důležité je ale, že si to všechny děti
dobrovolných hasičů Neštěmice. Ceny pře- náramně užily,“ řekl hejtman Bubeníček na
dal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bube- slavnostním předávání cen.
uku1905kk001.CDR
níček,
který převzal nad touto akcí záštitu.
První místo obsadila Mateřská školka Po- S vítězným družstvem z MŠ Pomněnka se
mněnka a získala
putovní pohár,
který vyfotil
hejtman OldřichSTØÍBRA?
Bubeníček.
PATØÍ tak
FESTIVAL
INTERPORTA
DO RODINNÉHO
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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
Výstava Napoleonika je pořádaná ke 250. výročí narození
generála, konzula a císaře Napoleona Bonaparte (1769 - 1821).
Na výstavě uvidíte různá vyobrazení jeho postavy i předměty
související s napoleonskou tematikou. V několika vitrínách jsou
umístěny zajímavosti jako, knihy,
medaile, grafické listy. Součástí
výstavy jsou i zbraně z muzejních
sbírek, výstroj, nejrůznější modely, figurky vojáků a mnoho dalších
zajímavostí. Potrvá do konce září.
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.

O

CESTOVNÍ
DOKLAD

SPZ
PRAHY

OBYVATELÉ

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. Výstava
potrvá do 1. září. Výstava Jak
šel čas…s muzeem ukáže, jaké
osudy budovu muzea provázely,
jaké architektonické zajímavosti ukrývá a jakých historických
událostí byla svědkem. Představeny budou historické fotografie
z bohatého fotografického archivu, dobové grafické listy i autentické stavební plány. K vidění
do konce prosince.

křížovka o ceny

MÌSTO
V ZÁPAD.
ÈECHÁCH
PARKOVÉ
JEHLIÈNANY

PUBLIKOVAT

Za dnešní hádankou poputujeme do Podkrušnohoří.

Hledaná kulturní památka je
místem spojeným s mariánským kultem a je hojně navštěvována nejen poutníky. Památka je obklopena barokním
ambitem, stavbu prováděli
architekti Jan Baptista Mathey
a Octavio Broggio. V současné
době prochází rekonstrukcí, na
restaurování vitráží již druhým
rokem přispívá i Ústecký kraj
v rámci Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje. Víte, o jakou
památku se jedná a v jaké obci
se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 12. června
2019 na e-mailovou adresu:
flochova.m@kr-ustecky.cz
nebo na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do
e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky

Docvrnkáno! Mateřské školky z krajského města se opět utkaly v kuličkyádě

DOLNÍ
ÈÁST

Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali Morový sloup Nejsvětější
trojice na Zámeckém náměstí
v Teplicích. Na výhru se může
těšit: Jiří Pravda z Mostu,
Ludmila Kabátová z Perštejna
nad Ohří a Ilona Tichá z Litoměřic. Výhercům gratulujeme.

Vítězem poslední etapy s dojezdem v Terezíně se stal Dán Andreas Byskov Sarbo.

Stupně vítězů. Ceny předával: zprava hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta Terezína René Tomášek a Täve Schur, vítěz
Závodu míru a několikanásobný mistr světa.

POMÙCKA:
AOM, ASH,
ÉL, FEZ, SIS,
THOS, TORR

fotokvíz
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PLOŠ. MÍRA
IDENTIFIKAÈNÍ
ÈÍSLO ZKR.

OSLOVENÍ
BOHA

ZKRESLENÝ
VJEM

BÝV. FRANC.
LETECKÁ
SPOLEÈNOST

tázka Jak se jmenuje nejnižší bod v České republice? byla tajenkou naší dubnové křížovky. Odpověď na ni byla: Hřensko.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Jaroslav Jasanský z Litvínova, Eva Zachová z Mostu, Antonín Kudla z Boletic nad Labem, Romana Spínová z Rybniště a Alena Břoušková z České Kamenice. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše květnová 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 12. června 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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