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slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
nejen, že se blíží konec školního roku
pro děti školou povinné, ale zavírají
se na letní měsíce i školy vysoké. Jsem
velmi rád, že Ústecký kraj pomáhá řadu
let motivovat žáky řemeslných oborů na
středních školách a studenty vysokých
škol nelékařských i lékařských oborů
získáním stipendií. Takových kvalitních
nadějí pro budoucí pracovní trh v našem regionu kraj podpořil více než patnáct set. Je to jen malá pomoc, která může šikovné lidi přesvědčit,
aby po skončení studia neodcházeli jinam, ale získali další praxi
v okolí své školy a měli tak jistotu zaměstnání a možnost budovat
svou budoucnost. Podpora řemesel a vysokoškoláků patří v Ústeckém kraji k tradičním stipendiím již dlouhá léta. V posledních
letech přidalo vedení kraje pro nedostatek lékařů i stipendia právě pro tento vysoce postavený zdravotnický personál. Rada Ústeckého kraje na jednom ze svých posledních jednání schválila
nový ročník této finanční podpory. A vy si můžete na další straně
přečíst i názory představitelů zastupitelských klubů na vysokoškolská stipendia. Můj názor je v tomto směru zcela jasný. Jestli
tato podpora pomůže byť jen pár šikovných a zodpovědných lidí
udržet v našem v kraji, mělo to smysl. Právě na studiích a těsně po
nich si řada lidí uvědomí, jak krásně je kolem jejich školy i nového
zaměstnání a že právě tady chtějí založit rodinu.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Memorandum o přeměně východního
nádraží v Děčíně podepsáno

N

a Krajském úřadu Ústeckého kraje podepsaly subjekty a instituce Memorandum
o partnerství a spolupráci při
přípravě projektu Rozvojové
zóny v prostoru kolejiště nádraží Děčín – východ. Podpisy jsou
deklarací společného zájmu
na sanaci tohoto brownfieldu
a jeho novém využití pro podnikatelské záměry.
Společným cílem signatářů
memoranda je docílit redukce
plochy věnované železnici a následně využít dobrého železničního napojení, bezprostřední
blízkosti páteřní silniční komunikace s napojením na D8, dále
na 1/13 na Českou Lípu, Liberec
či 1/38 ve směru na Mladou Boleslav a Kolín.
Memorandum podepsali zástupci Ústeckého kraje, Statutárního města Děčín, Správy
železniční dopravní cesty, Hos-

podářské a sociální rady Ústeckého kraje, Okresní hospodářské komory v Děčíně, Českých
drah a Českého vysokého učení
technického.
Toto memorandum navazuje
na spolupráci v rámci projektu výstavby Multifunkčního
vzdělávacího centra v budově
nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně na využití
historické budovy nádraží pro
vysokoškolský kampus. A to
včetně možností spolupráce se
středními a základními školami
s cílem připravit zaměstnavatelům kvalifikovanou pracovní
sílu všech úrovní vzdělanosti
a udržet ji v regionu. Historická
nádražní budova a její okolí je
pokládána za organickou součást zamýšlené rozvojové zóny
a stane se jejím zázemím a přirozeným spojovacím článkem
s městským centrem.

Hejtman Oldřich Bubeníček společně s primátorem Děčína Jaroslavem Hroudou podepisují memorandum.
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Opět po roce se záchranáři představili
na Střeleckém ostrově v Litoměřicích

J

edenáctý ročník Dne záchranářů Ústeckého kraje navštívily tisíce lidí. Na
Střeleckém ostrově v Litoměřicích byl pro
návštěvníky připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a nechyběly
dynamické ukázky, jako je vyproštění osob
z havarovaného vozidla, vyzvednutí nevybuchlé munice z vody policejními potápěči
nebo vznícení oleje pod dozorem hasičů.
Hasiči také ukázali využití lezecké techniky i řezacího zařízení COBRA. Policejní
kynologové předvedli, jak probíhá výcvik
služebních psů. Složky IZS předvedly záchranu zraněné osoby pomocí vrtulníku.
V průběhu dne byla k vidění vystavená záchranářská, policejní, hasičská i armádní
technika.
Návštěvníci se tak mohli seznámit s vozidly a technikou, se kterou jednotlivé složky
pracují každý den. Připravena byla také soutěž v parkování na přesnost nebo dopravní
simulátory BESIP. Dále si návštěvníci zkusili, jak se má správně poskytovat první po-

moc, a informovali se, jak se správně volá
na tísňovou linku. Celým dnem provázel

moderátor a bavič Josef Melen. Generálním
partnerem akce byla společnost NET4GAS.

Mezi jednu z názorných ukázek patřila i ta, kdy se hasiči snažili pomocí řezacího zařízení
COBRA rozříznout beton.

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Liberci a Jablonci byly odstartovány

O

d 23. do 28. června se v Liberci a Jablonci koná další
ročník Olympiády dětí a mládeže (ODM). Pořadatelem Her IX.
letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019 je Liberecký kraj. Svou
účast na Hrách potvrdilo všech
čtrnáct krajů, které vyšlou do
bojů o medaile 4 133 reprezen-

O tyto medaile bude bojovat
také 242 sportovců z Ústeckého
kraje.

tantů. Mezi nimi se o ty nejlepší
výsledky bude rvát i 242 sportovců z Ústeckého kraje.
Všichni se pak utkají o své
olympijské medaile v 18 sportech. Vedle tradičních, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal,
budou mít mladí závodníci nově
možnost soutěžit také v judu,
sportovním lezení, letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně
– street art.
„Olympiáda dětí a mládeže je
letošní největší sportovní událostí, nejen našeho kraje, ale
i celé republiky. Připravili jsme
výborné podmínky pro závodníky a zajímavý doprovodný program pro fanoušky. Věřím, že si

letní mládežnickou olympiádu
všichni opravdu užijí a budou
se do našeho kraje rádi vracet,“
uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Ústecký kraj, který se při posledním ročníku letní olympiády
umístil na desáté pozici, vyšle
letos rovněž své reprezentanty a vyzývá krajany k podpoře.
„Není nic skvělejšího, než když
začnete sportovat už v takto
mladém věku. Právě proto si

zaslouží mladí sportovci naši
maximální podporu, že na sobě
denně pracují a dávají tak i výborný příklad svým vrstevníkům. Vždy budu sportu fandit
a každého sportovce, který se
drží fairplay, si velmi vážím,“
řekl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Atmosféru největší multisportovní akce si rodiče, kamarádi
i sportovní fanoušci mohou opět
užít i u televizních obrazovek.
ČT sport odvysílá každý den živě
z akce až osm hodin závodů.
Vlajkonoškou výpravy Ústeckého kraje se stala lounská Adéla
Citová, mistryně světa i Evropy
ve sportovním aerobiku.

Filmová kancelář Ústeckého kraje nám zjednodušila
natáčení, ví režisér snímku Bourák Ondřej Trojan

P

o celovečerním filmu Toman, který měl letos na
Českých lvech třináct nominací
a sklidil mezi kritiky a diváky
kladné ohlasy, začal režisér Ondřej Trojan natáčet v červnu svůj
další film Bourák. Děj filmu je
situován do zapadlého městečka
na „konci světa“. Natáčelo se ve
Šluknovském výběžku, konkrétně ve Varnsdorfu (ve filmu však
Šlukdorf) i za pomoci Filmové
kanceláře Ústeckého kraje.
Slibuje výběr osvědčených
herců (Macháček, Winterová)
další kvalitní režisérský počin,
jako byly vaše předchozí filmy
Toman, Želary či Občanský
průkaz?
S Jirkou Macháčkem, Kristýnou Bokovou nebo například
Jaromírem Dulavou je to po Občanském průkazu a Tomanovi

náš třetí film. Stejně tak jsem
chtěl mít ve filmu Kateřinou
Winterovou, která v Tomanovi
odvedla mimořádný výkon. Ve
filmu se objeví například Kryštof
Hádek, který namluvil Hihlíka
v Lichožroutech, které jsem produkoval. Rád pracuju s lidmi,
kteří jsou jednak dobří herci, ale
rozumíme si i lidsky. Myslím, že
je to pak na výsledku znát.
Poprvé si ve vašem filmu zahraje bratr Ivan. Co říkal na to,
když jste mu ukázal scénář?
Ivan neskrýval zděšení. Je
při přípravě na roli vždy velmi
svědomitý a hned odhalil, že se
bude muset pro roli Bouráka naučit věci, které mu nejsou úplně
vlastní – tančit a opravovat auta.
Je mu ta role šitá na míru
a je Ivan i v soukromí takový
„bourák“?

Ivan není úplně manuálně
zručný a nikdy neplatil za krále
tanečního parketu, takže v tom
opravdu není jako Bourák. Ale
Petr Jarchovský na něj při psaní
scénáře myslel a já vím, protože
ho dobře znám, že se do podzimu, kdy proběhne hlavní část
natáčení a na řadu přijdou právě
všechny jeho scény, prostě Bourákem stane. Mimochodem, už
teď chodí na taneční tréninky.
Hlavní ženskou roli ztvární
mladičká studentka konzervatoře Veronika Marková, pro
kterou to bude vůbec první filmová příležitost. Dostal jste na
ní doporučení?
Veronika byla záchrana na
poslední chvíli. Castingem prošla spousta mladých hereček,
ale žádná nebyla Kamila. Až ve
chvíli, kdy jsem už chtěl hledat

Režisér Ondřej Trojan si mne
ruce. Začal v červnu natáčet nový
film Bourák. Do Šluknovského výběžku se vrátí zase v září.

herečku na Slovensku, se objevila Veronika. Po předchozích
zkušenostech hlavně z Občanského průkazu jsem byl skeptický ke studentům konzervatoře,
ale Veronika už na castingu dokázala, že jsou výjimky.
Pokračování na straně 3
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Hejtman ocenil muže, který vytáhl
malou holčičku z potoka

Z

achránil to nejcennější, co
lze - lidský život. Miroslav
Balog si svým hrdinským činem
vysloužil uznání nejen obyvatel
Trmic na Ústecku, ale také hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka. Ten mu za záchranu
lidského života udělil Medaili
hejtmana ÚK.
Celá událost se odehrála 18.
února letošního roku v Trmicích,
kdy dvouapůlletá holčička spadla do Mlýnského potoka. Dítě
bylo unášeno silným proudem
vody. Miroslav Balog jakožto náhodný kolemjdoucí se bez váhání
vrhnul do vody. Po několika metrech dívenku chytil a s pomocí

dalšího člověka ji vytáhli na břeh.
Následně byla předána rodičům.
Na místo pak přijela přivolaná
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje. Holčička byla
hospitalizována pro podchlazení
a utrpěla šok.
„V potoce byl silný proud. Nad
ničím jsem nepřemýšlel a skočil
naslepo do vody. Bylo to těžké,
byla zima a měl jsem nasáklé
oblečení. Naštěstí všechno dobře dopadlo,“ ohlédl se za svým
činem Miroslav Balog. Na ocenění od hejtmana Miroslava Baloga navrhla sociální pracovnice
z neziskové organizace Romano
jasnica Jana Chudobová.

Zachránce holčičky Miroslav Balog a vedle něj Jana Chudobová,
sociální pracovnice neziskové organizace Romano jasnica.

Bezpečnostní rada Ústeckého
kraje hodnotila práci složek IZS

D

esáté zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje
(BRÚK) se věnovalo vyhodnocení činnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS) za uplynulou část tohoto roku, přípravě Dne záchranářů či otázkám kolem dalšího
fungování letecké záchranné služby v příštích letech. Na závěr
jednání BRÚK předal hejtman Oldřich Bubeníček náměstku
krajského ředitele Policie ČR Petru Sytařovi a řediteli Hasičského záchranného sboru v Ústeckém kraji Romanu Vyskočilovi darovací šeky od Ústeckého kraje. Finance ve výši pěti
milionů pro hasiče a dvou milionů pro policisty využijí sbory
na vybavení a prevenci.

Hejtman přivítal nově zvoleného
generálního ředitele Povodí Ohře Folka

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček přivítal
ve své kanceláři bývalého generálního ředitele státního podniku Povodí Ohře Jiřího Nedomu
a s ním také nového ředitele
Zbyňka Folka. Ten byl jmenovaný do funkce 1. května ministrem zemědělství Miroslavem
Tomanem.
Hejtman popřál řediteli Folkovi, který předtím působil ve
státním podniku Povodí Vltavy – závod Berounka v Plzni,
mnoho zdaru při zastávání tak
odpovědné funkce. Jednou z priorit ve státním podniku je podle
Folka výstavba nádrže u Kryr na
Lounsku. Povodí Ohře nyní objednává studie na přípravu díla.

Stavbu nádrže, která má pomoci
řešit problém sucha na Lounsku
a Rakovnicku, už schválila vláda.
Kromě toho, že se také nový
ředitel seznámil s týmem oddělení krizového řízení Ústeckého
kraje, se kterým Povodí Ohře
spolupracuje v případě nenadálých krizových situací, jako jsou
například povodně, nyní připravuje strategii rozvoje státního
podniku. „Budu se snažit prosadit lepší hospodaření s energiemi. Příkladem úspor energií
může být osazení budov fotovoltaickými panely nebo výstavba
malé vodní elektrárny v Terezíně, kde je jez,“ uvedl Zbyněk
Folk.

Můj názor: MNOHDY JE NUTNÉ NABÍDNOUT VÍC NEŽ JEN VYHLÁŠENÉ STIPENDIJNÍ PROGRAMY
Do aktuálního vydání krajských novin připravujeme přehled stipendií pro studenty vysokých i středních škol. Nepůjde pouze
o aktuálně vyhlášené výzvy, ale o celkový přehled kolik stipendistů jednotlivými programy prošlo a kolik již bylo vynaloženo
financí. Otázka pro zastupitelské kluby by byla zaměřena na stipendia pro vysokoškoláky ve znění: „Považujete stipendia pro
studenty vysokých škol za přínos pro udržení vzdělaných lidí v našem kraji?“
prostředí, kvalitní a dostupné školy pro děti, perspektivní
práci, bezpečnost v místě bydliště i po setmění, nemít uřvané
sousedy na sociálních dávkách
a dobrou zdravotní péči v dosahu. Pak bude mnohem větší
motivace zůstat v kraji, než se
nechat uplácet na pár let povinného pobytu stipendiem. Snad
se toho někdy dočkáme, ale proto musíme mnohé v našem kraji
udělat a nespoléhat se jen na
„udržovací“ stipendia.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
V těchto dnech proběhl v rámci České republiky srovnávací
průzkum mezi kraji, který hodnotil padesát kritérii a hledal
nejlepší místo pro život v České
republice. Zvítězilo Královéhradecko následované jižními
Čechy. A jak dopadl náš Ústecký
kraj? Beznadějně poslední. A to
již podruhé za sebou. Jedná se
o pořadí krajů podle objektivních statistických dat spojený
s průzkumem spokojenosti se životem v kraji z pohledu obyvatel
a starostů obcí. A jak s tím souvisí stipendium pro studenty?
Stipendium pro studenty vysokých škol je samozřejmě jednou
z možností, kterou můžeme využít k udržení nadaného studenta, aby zůstal pracovat v našem
kraji. Mnohem větší motivací je
ale připravit příjemné místo pro
život studenta a jeho budoucí rodiny. Čili vytvářet příležitosti pro
zajištění bydlení v příjemném

Radmila
Krastenicsová
(KSČM), krajská zastupitelka
Věřím, že stipendia skutečně
dostatečně motivují mladé lidi,
aby zde v Ústeckém kraji nejen
studovali, ale také neodcházeli
mimo region. Z ekonomických
důvodů za prací raději často
denně dojíždějí do sousedního
Německa či Středočeského kraje, kde jsou příjmy vyšší. Proto
je studentům vysokých škol
nabízeno stipendium, jehož cí-

lem je udržet si absolventy v našem kraji. Podmínkou pobírání
stipendia je, že kolik let bude
stipendium pobírat, tolik let si
pak musí v Ústeckém kraji také
odpracovat. Využití stipendia
bylo rozšířeno i pro občany nejen z Ústeckého kraje, ale z celé
republiky. Ústecký kraj chce
opět podpořit studenty vysokých škol. Za akademický rok
můžou dostat 20 000 korun. Stipendium je však pouze jedním
z nástrojů a samo o sobě nestačí. Jako příklad uvedu situaci ve
školství, kde chybí kvalifikovaní
učitelé. Je potřeba jim nabídnout mnohem víc než vyhlášené
stipendijní programy.

Pavel Csonka (ČSSD), krajský zastupitel
Ústecký kraj si potřebuje udržet vzdělané lidi v našem regionu
„jako sůl“, o tom není pochyb.
Po 2. světové válce se osídlovalo
pohraničí, sháněli se pracovití
lidé do zemědělství, ale také do

těžkého průmyslu, povrchových
dolů, chemického průmyslu. Pro
zajištění podmínek života bylo
nezbytné také zajistit lékaře, učitele apod. Dříve existovaly tzv.
umístěnky a tím se zajišťovala
dostupnost zdravotních služeb,
dostatek učitelů a dalších profesí. Dnes si bohužel stát neumí
udržet vysokoškolsky vzdělané
lidi, kteří vystudují státní školy
za peníze všech daňových poplatníků. Tedy zdarma vystudují, pak nám z regionu utečou do
Prahy a v horším případě k našim západním sousedům, kam
to máme „coby kamenem dohodil“. Proto má pro udržitelný
rozvoj našeho regionu Ústecký
kraj vyhlášené stipendijní programy, aby alespoň eliminoval
odliv vzdělaných lidí. Kromě stipendijních programů v oblasti
školství vyhlásil kraj i stipendijní
programy pro lékařské i nelékařské obory, kdy od 2. ročníku mohou čerpat velmi slušné stipendium. I naše společnost Krajská
zdravotní, a.s. poskytuje v rámci
svého nadačního fondu rovněž
stipendium. Některá stipendia
lze i kumulovat, jako např. stipendium ÚK pro lékařské obory
a stipendium od KZ, a. s. Student si tak může přijít až na 120
tisíc ročně. Za tento komfort
však musí v našem kraji vykonávat svoji praxi a v případech poskytnutí „stípka“ i od KZ, a.s.,
tak poté musí toto odpracovat
v nemocnicích naší společnosti.
V tuto chvíli je to zatím ta nejlepší cesta k zajištění dostupné
zdravotní péče a dalších služeb.

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov
byla zahájena, Moldavské dráhy se ale dotkne až v příštím roce

Z

ačátkem měsíce byla zahájena rozsáhlá revitalizace a
elektrizace železniční trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov.
Trať čeká rekonstrukce železniční stanice Litvínov, úseku do
Louky u Litvínova, rekonstrukce silničního nadjezdu silnice
I/27 a přejezdu v Litvínově.
Už od 5. června na úseku Litvínov – Louka u Litvínova vozí
cestující místo vlaků náhradní
autobusová doprava. Železniční provoz z Louky u Litvínova
ale plně funguje na všechny
ostatní směry, rekonstrukce
tedy neovlivňují ani linku T8
Dopravy Ústeckého kraje na
Moldavu – Moldavskou dráhu.
Na přelomu července a srpna
se práce rozšíří - v železniční
stanici Louka u Litvínova bude
zahájena výstavba trakčního

vedení a celkové rekonstrukce
stanice. Pro cestující se ale nic
nezmění - rozsah výluky bude i
nadále stejný. Všechny letošní
práce v úseku Litvínov - Louka
u Litvínova budou ukončeny
do 14. prosince.
Od poloviny prosince do
půlky března příštího roku
pojedou vlaky bez omezení,
stavební práce budou mít zimní přestávku. Turistická linka
Dopravy Ústeckého kraje T8
na Moldavu tak bude běžkaře
a turisty i během zimy vozit na
hřebeny Krušných hor podle
normálního jízdního řádu. S
výlukou na Moldavské dráze
ale budou muset cestující počítat od jara 2020, kdy bude revitalizace trati pokračovat pracemi v úseku Litvínov - Louka
u Litvínova, Louka u Litvíno-

Červencové farmářské trhy

L

Od 1. května má Státní podnik Povodí Ohře nového generálního ředitele
– Zbyňka Folka.
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éto je tu a s ním také 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 červenec jsou podrobně vypsané všechny farmářské trhy
v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 3., 10, 17., 24. a 31. července od 8 do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 13.

a 22. července od 8 do 12 hodin.
Louny: Mírové náměstí, sobota 6. a 20. července od 8 do 12
hodin. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 2.,
9., 16., 23. a 30.
července od 9
do 16 hodin.
Roudnice nad
Labem: Karlovo
náměstí, sobota
27. července od
8 do 12 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody, pátek 12. a 26. července od 9 do 16
hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 2., 9., 16., 23.
a 30. července od 9 do 16 hodin,
čtvrtek 4., 11., 19. a 26. července
od 9 do 16 hodin.

va - Osek a Osek - Oldřichov
u Duchcova. Do podzimu
příštího roku je naplánováno
mj. dokončení rekonstrukce

stanice Louka u Litvínova,
modernizace úseků trati a aktivace nového zabezpečovacího zařízení.

Kraj pomohl stipendistům
už téměř 85 miliony

V

roce 2004 začal Ústecký
kraj s prvním kolem stipendií pro podporu nadaných
lidí v našem regionu. Tehdy byl
vyhlášen pilotní ročník stipendií pro studenty vysokých škol,
o pět let později byl ve spolupráci s Úřadem práce vytvořen
program i pro žáky středních
škol, kteří navštěvují vybrané
řemeslné obory - vždy ty, které
aktuálně na trhu práce chybí
nejvíce. V roce 2015 se mezi
stipendisty zařadili i studenti
medicíny, zubního lékařství
a farmacie. Nejmladším stipendijním programem je podpora
nelékařských zdravotních pracovníků. Ten funguje teprve
dva roky. Za uplynulých 15 let
prošlo stipendijním progra-

mem více než 1 500 žadatelů. I v letošních programech
mohou vysokoškoláci získat
50 tisíc korun na akademický
rok. Budoucí zdravotní sestry
mohou získat 30 tisíc korun
na školní či akademický rok.
Studenti vysokých škol různých oborů si mohou přijít na
20 tisíc korun na akademický
rok. Při splnění podmínek programu mohou žáci podporovaných učňovských oborů za tři
roky studia získat až 12 000 Kč,
při vyznamenání až 21 000 Kč.
Žáci v maturitních oborech mohou za čtyři roky studia získat
až 17 000 Kč, při vyznamenání
až 28 500 Kč. Veškeré informace o vyhlášených stipendiích
najdete na www.kr-ustecky.cz.

Ústecký kraj
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Dopravním kartám „s jelenem“ končí platnost
K

poslednímu červnovému
dni končí platnost elektronických karet Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) vydaných dopravcem BusLine a. s. (TD BUS
a.s., Witbystar a.s.). Od 1. července budou tyto elektronické
karty v dopravních prostředcích
DÚK neplatné. Karet, vydaných
ostatními dopravci DÚK se žádná změna netýká, ostatní dopravní karty DÚK fungují dále
bez omezení.

Jako náhradu za elektronické jízdenky na kartách „s jelenem“, jejichž platnost přesahuje datum 1. července 2019,
začal Ústecký kraj v polovině
června vydávat předtištěné papírové duplikáty. Jedná se převážně o elektronické jízdenky,
užívané na Děčínsku. Vydávání papírových duplikátů bude
probíhat až do pátku 13. září
2019.
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek
k tomu říká: „Pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nestihnou
do 30. června vyčerpat zůstatek
v elektronických peněženkách

na kartách „s jelenem“, připravuje Ústecký kraj náhradu formou daru občanům. Podobně
chce umožnit i náhradu 95 Kč
za vydání nových dopravních
karet DÚK. To se týká i cestujících, kteří si již v měsíci červnu
zakoupili novou dopravní kartu DÚK a tu původní vydanou
dopravcem BusLine stále mají
– náhradu by měli dostat po
předložení původní dopravní
karty DÚK.“
Vracení peněz formou daru
však musí být nejprve schváleno Zastupitelstvem Ústeckého
kraje. Pokud zastupitelstvo dar
občanům schválí, bude navra-

cení z technických důvodů zahájeno nejdříve 15. července
a potrvá až do pátku 13. září.
Cestující musí jen stihnout termín a musí mít dopravní kartu DÚK vydanou dopravcem
BusLine v okamžiku poskytnutí daru ještě platnou (datum
platnosti je uvedeno na zadní
straně této karty).
Pokud budou náhrady formou daru schváleny, budou
poskytovány na všech předprodejních místech uznávajících
dopravní karty DÚK, tj. u dopravců ADP, AKV, ARRIVA
CITY, ČSAD Slaný, DSÚK,
DPCHJ, DPmD a DPmÚL.

Trať „Dráhy národního parku“ mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz slaví 5. výročí

B

ěhem prvního červencového
víkendu oslaví železniční
trať mezi českou Dolní Poustevnou a německým Sebnitz již 5
let od znovuzahájení provozu.
„Trať byla před pěti lety propojena v rámci programu Cíl 3 a nyní
slaví první výročí úspěšného
fungování“ říká náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav
Komínek a doplňuje: „Propojení trati pomáhá nejen rychlejší
dopravě místních za prací nebo
do školy, ale také návštěvníkům
a turistům, kteří cestují do národního parku Českosaské Švýcarsko. Budeme rádi, když se na
oslavy, na kterých se podílí i Doprava Ústeckého kraje (DÚK)
vydají i čeští turisté.“

Oslavy železnice na dráze národního parku se konají v sobotu 6. a v neděli 7. července vždy
od 10 do 18 hodin. Po oba dny
budou vypravovány mimořádné
vlaky mezi stanicemi Mikulášovice a Bad Schandau. Většina
atrakcí se uskuteční na nádraží
v německém Sebnitz. Zde budou výchozí stanoviště pro pěší
túry s německými i českými průvodci národního parku zdarma,
okružní jízdy městem historickým autobusem, dětské soutěže
a informační stánky včetně stánku Dopravy Ústeckého kraje,
živý hudební program, nápoje
a občerstvení, výstava historických vozidel a výstava železničních modelů. Na české straně na
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V Ústí se jednalo o vysokorychlostní železnici

V

Ústí nad Labem proběhla
prezentace aktuálního stavu příprav vysokorychlostních
tratí v ČR, konkrétně úseku
Drážďany – Praha. Zájemci
o výstavbu, zástupci dotčených
měst a úřadů měli možnost se
seznámit se stavem rozpracovanosti tohoto projektu, který
by měl nejen navýšit přepravní
kapacity, ale především výrazně
zrychlit cestování po železnici
jak mezi Prahou a Ústím nad
Labem, tak mezi Ústím a Drážďany.
„O navýšení kapacity je poptávka především ze strany nákladních dopravců, ale zkrácení
času na cestu z Ústí do Prahy na
cca 25 minut ocení hlavně všichni obyvatelé tohoto regionu. Pak
nebudou muset odcházet za prací do Prahy a shánět tam drahé
bydlení,“ řekl ředitel Odboru
strategie SŽDC Radek Čech.

„Ústí je pro nás prioritní dopravní uzel, ale rád bych viděl
také dobudování této trati směrem na Most a Chomutov, aby byl
celý region lehce dostupný a provázaný s centry kvalitní a rychlou
dopravou,“ zmínil náměstek pro
dopravu Jaroslav Komínek.
Plánovaná síť vysokorychlostní železnice v České republice
by měla propojit Německo přes
Ústí nad Labem s Prahou a dále
s Brnem a Ostravou při pokračování do Rakouska a Polska.
Spojení Drážďany – Praha se
momentálně nachází ve stadiu
dokončování Studie proveditelnosti. Úsek mezi Prahou a Litoměřicemi by mohl nabídnout
výrazné zkrácení cesty již okolo
roku 2030. V dalších úsecích by
měly vzniknout dva nové tunely.
Celkové dokončení trati a zprovoznění kompletního systému je
odhadováno na rok 2050.

Vlakové nádraží v Sebnitz.

nádraží v Krásné Lípě pak budou připraveny kiosky s občerstvením a hudba a jedna vycházková túra do Kyjova a Doubice.
Veřejnou dopravou se na akci
dostanete nejlépe samotnou

„Dráhou národního parku“ - železniční linkou U28 nebo linkou
U8. Bližší informace k akci naleznete na webových stránkách
www.nationalparkbahn.de nebo
www.ceskesvycarsko.cz.

Náměstek Jaroslav Komínek s ředitelem Odboru strategie SŽDC Radkem Čechem.

Dopravní konference s BESIPEM Cestování Doupovskou dráhou omezí
řeší nebezpečná místa na silnicích od července tříměsíční výluka
O
T
dborníci, dopravní policisté, zástupci kraje, měst
i obcí se sešli na Dopravní konferenci s BESIPEM na téma
nehodových míst na silnicích
v Ústeckém kraji. Byla to také
příležitost rozloučit se a poděkovat dlouholetému koordinátorovi BESIP v Ústeckém

kraji Janu Pechoutovi, který
k poslednímu červnu svou činnost pro BESIP ukončí.
Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek konferenci zahájil a připomněl, že kraj
dává velké peníze nejen do oprav
silnic a zlepšování jejich stavu,
ale také třeba do plašičů zvěře,

Aktivity BESIPU v regionu představil Jan Pechout. Pro něj to však byla
jedna z posledních akcí ve funkci koordinátora BESIP.

což vede ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Také poděkoval
krajskému pracovníkovi BESIPU Janu Pechoutovi. „Preventivní práce vzhledem k bezpečnosti u nás stojí na třech pilířích,
kterými jsou Ústecký kraj, dopravní policie a Jan Pechout jako
ikona BESIPU v České republice. Děkuji mu za roky obětavé
práce a připomínám, že bude
velmi obtížné jej, jeho znalosti,
zkušenosti a elán, nahradit,“
řekl náměstek Komínek s tím, že
spolupráci s BESIP ukončí Pechout k 30. červnu 2019.
V Ústeckém kraji bylo mezi
roky 2014 – 2018 vytipováno
17 rizikových míst. Z nich šest
už bylo upraveno a devět jich je
v řešení. Na letošní konferenci
byla představena další dvě místa, ve kterých od začátku roku
2014 došlo k 22 nehodám, během nichž byly tři osoby těžce
zraněny, 32 osob bylo zraněno
lehce. Celkové škody přesáhly
částku 38 miliónů korun. Zde by
mohly být provedeny poměrně
jednoduché úpravy vedoucí ke
zvýšení bezpečnosti silničního
provozu.

uristickou železniční linku T6 Dopravy Ústeckého
kraje, tzv. Doupovskou dráhu, čeká od začátku prázdnin
dlouhodobá výluka. V úsecích,
kterých se výluka dotýká, budou cestující přepravováni náhradní autobusovou dopravou.
Mimo úseky s výlukou bude zajištěn běžný železniční provoz.
Od 1. července do 30. září
je naplánována výluka želez-

niční trati mezi stanicemi Kadaň-Prunéřov a Kadaň. „Důvodem výluky jsou pozitivní
modernizační cíle – zaprvé
elektrizace trati a zadruhé
výstavba nové železniční zastávky Kadaň-Bystřice“ uvedl
k plánované akci náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek. Už od podzimu letošního roku se tak
mohou cestující těšit na pří-

jemnější cestování oblíbenou
Doupovskou dráhou.
Kromě výše uvedené akce
ovlivní provoz turistické linky
T6 od 1. září do 30. září ještě
dlouhodobá výluka mezi stanicemi Želina a Kadaň. Zde se
bude opravovat most přes řeku
Ohři a vlaky budou nahrazovány
náhradní autobusovou dopravou na celém úseku železniční
trati od Prunéřova až po Želinu.

Doupovská dráha nabízí krásné výhledy na Ústecký kraj.

Filmová kancelář Ústeckého kraje nám zjednodušila natáčení, ví režisér snímku Bourák Ondřej Trojan
Pokračování ze strany 1
Půjde o černou gangsterskou komedii plnou muziky.
Petr Ostrouchov je mistr svého
oboru. Bude to právě hudba,
která diváky nadchne? Nebo
to budou spíš zajímavé kostýmy či vtipné dialogy?
Všechny složky, ať už je to
hudba, kostýmy, masky, dialogy, kamera, lokace, herci musí
fungovat jako celek. A já doufám, že budou, a že výsledek
bude zábavný. Ale když jste
zmínil hudbu, na tu jsem sám
strašně zvědavý. Petr Ostrouchov složil mimořádnou hudbu
už k Želarům, takže se všichni

těšíme, jak se vypořádá s Bourákem.
Co bylo nejtěžší před samotným natáčením filmu – sehnat
například tu správnou lokaci?
Nejtěžší je sehnat peníze. Je
pravda, že hledání lokací jsme
s architektem Tomášem Svobodou a kameramanem Tomášem
Syslem věnovali hodně času. Věděli jsme, že chceme točit tam,
kde se příběh odehrává, tedy
u vás na severu. Hodněkrát jsme
při hledání zmokli a vymrzli, ale
stálo to za to.
Jak se vám spolupracovalo
s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje?

Výborně. Je skvělé mít na
místě podporu od někoho, kdo
zná místní poměry, ví, kam se
obrátit, když je cokoli potřeba
zařídit. Šetří to spoustu času
a dost zjednodušuje natáčení.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje nám zásadním způsobem
pomohla při jednání s úřadem
města Varnsdorf, ať už šlo o lokace, povolení natáčení, zábory
ulic a podobně. Díky ní se lidem
dostala i informace o natáčení,
uzavírkách ulic, pomohla nám
s kontakty na místní firmy, které
nám pak vycházely jako partneři
filmu vstříc, se zapojením místních obyvatel do komparzu.

Film se odehrává ve Šluknovském výběžku, který je pro
mnohé zapomenutým koutem
republiky. Jak na vás „dýchla“
tamní atmosféra a lidé?
Je tam krásně. Já se přiznám,
že jsem byl tak zaměstnaný natáčením, že jsem neměl čas vůbec
na nic jiného. Ale štáb si sever
republiky užíval.
Letos oslavíte životní jubileum. Co byste si přál a co byste
přál českému divákovi?
Přál bych sobě i všem společnost, která by nebyla rozdělená
tak, jak je tomu teď a kterou by
vedly osobnosti, jež bychom mohli respektovat a být na ně hrdí.

Filmový štáb se do Šluknovského výběžku vrátí zase v září. A to i s Jiřím
Macháčkem (na snímku).

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.

Jehněčí maso a trvanlivé
masné výrobky - dlouhou rodinnou tradici v uzenářské výrobě specialit udržuje rodinná
firma pana Chovanečka z Litoměřic. Kvalita a řemeslnost
jejich uzenářských výrobků je
samozřejmostí, k přednostem
se pak řadí chuťové či tvarové
odlišnosti. Mezi výrobky certifikované značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®
patří pršuta Karé, Cop, Klášter-

ní šunka, Panenka, Bresaola,
Kachní prsa, Archivní slanina,
Coppa a Jehněčí měšec. Fermentované výrobky zastupují klobása Pštrosí krk, Jehněčí klobása,
Novobranské korálky, Čardáš
klobása, Babinského viržínko,
Jelení podkova, Varhošť, Originál Lovečák a Divočák salám.
V obci Hlinná, na úpatí vrchů
Hradiště a Holého vrchu nad Litoměřicemi, se pasou na rodinné
farmě Chovanečkových ovce
plemene Suffolk. Jehněčí syrové
výsekové maso určené pro další
zpracování získalo také certifikát regionální značky.
Domácí kynutý knedlík z Petrohradu - Josef Halámek z Petrohradu je kuchařem již přes 45
let. Jeho výrobky můžete ochutnat ve vlastní Kuchyni – Kantýně v Petrohradu od pondělí do
pátku a se sobotním dopoledním

prodejem, kde týdně vyrobí 500
kynutých houskových knedlíků,
které dodává do obchodů a restaurací v okolí. Pravý Halámkův domácí knedlík je vyroben
z hrubé pšeničné mouky, soli,
vajec, droždí a vody. Knedlíky
mají výbornou chuť a pro vysoký podíl ruční výroby za použití
místních surovin byl výrobku
udělat certifikát POOHŘÍ regionální produkt®.

Prožitkový seminář s dílnou
CESTA STROMŮ - výjimečný
seminář o životě stromů a o prá-

ci se dřevem pořádá Karel Kříž
pro dospělé i děti. V dopolední
části pojmenované „Cesta ke
kořenům stromů“ je účastník
seznámen se stromy, jejich
dřevem i vlastnostmi, včetně
keltského stromokruhu. Praktická část semináře neboli dílna
přináší lidem velmi nevšední
prožitek práce se dřevem, kdy
cítí různé vůně dřeva, jeho tvárnost, jemnost, hladkost a hlavně
okamžitou zpětnou vazbu, kdy
jim pod rukama vzniká výrobek
dle jejich představ a schopností, které se často objevují až na
místě. Odpolední část pojmenovaná „Cesta do koruny stromů“
probíhá jako procházka do přírody Českého Švýcarska za doprovodu hry na fujaru, povídání
o stromech i přírodě s ukázkami

Konzervátoři archeologického depozitáře v Teplicích pracují s moderními přístroji

Ú

stecký kraj spravuje ve
svých muzeích velké množství sbírkových a archeologických předmětů, které vyžadují
odbornou péči pro dlouhodobé
uchování. K tomu jsou však zapotřebí moderní přístroje. V archeologickém depozitáři Regionálního muzea v Teplicích na
detašovaném pracovišti v Teplicích – Sobědruhách se mohou
nyní pracovníci pyšnit například
moderním rentgenem či mobilními spektrometry. Jakožto
zřizovatel se na tom částkou 12
milionů podílel Ústecký kraj.
Prohlédnout si prostory specializované laboratoře na konzervaci kovů a archeologizovaného

skla, nové rentgenologické pracoviště laboratoře, specializované muzejní pracoviště a konzervátorské dílny si přišli za
doprovodu ředitele Regionálního
muzea v Teplicích Radka Spály
radní pro kulturu a památkovou
péči Jitka Sachetová, předseda
Výboru pro kulturu a památkovou péči Jaroslav Dubský a ředitel Archeologického ústavu AV
ČR v Praze Jan Mařík.
„Pracovníci archeologického
depozitáře mají momentálně
k dispozici speciální rentgen,
který je nejnovější u nás. Dále
pak dva mobilní spektrometry,
které se používají na určování
vzorků jednotlivých předmě-

blastní muzeum v Mostě
ve spolupráci s německým spolkem Förderverein des
Museums Olbernhau e.V. bude
v následujících dvou letech mapovat poválečnou historii hračkářské výroby na obou stranách

hranice Krušných hor. Pátrá
proto po pamětnících a předmětech z této doby. Výzva platí do
října letošního roku.
Krušnohorská hračka je stěžejním tématem pro oba partnery. Mostecké muzeum jako

Typického německého louskáčka mělo i hodně českých obyvatel
doma.

Osecké pivo OSSEGG - osecké pivovarnictví je od svého
počátku spojeno s Cisterciáckým opatstvím. Po nuceném
odpočinku, který trval bezmála 70 let, je pivovárek v Oseku

Ceny Skleněná popelnice
za uplynulý rok jsou rozdány

K

ryštofovy Hamry, Blatno,
Loučná pod Klínovcem
a Louny jsou obce Ústeckého
kraje, ve kterých se obyvatelům
daří nejlépe třídit své odpady.
Zástupci, nejen těchto obcí
a měst, převzali na slavnostním ceremoniálu, v prostorách
Knihovního sálu zámku v Děčíně, prestižní ocenění v soutěži
„Skleněná popelnice“.

Konzervátorka Kamila Kováčová Zítová z oddělení muzejních
služeb ukazuje, jak funguje moderní rentgen.

tů. Laboratoř je také vybavena
digestoří. Pro lepší práci bylo
pořízeno i několik mobilních

odsávaček nečistot z restauratérských stolů,“ uvedl ředitel
muzea Radek Spála.

Muzeum shání staré dřevěné hračky z obou stran Krušných hor

O

stromů v jejich přirozeném prostředí. Tento ojedinělý zážitek
byl certifikován značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.

vedoucí partner na tento projekt
s názvem „Hračkářský průmysl
v Krušnohoří - dvě země - dvě
cesty“ získalo dotaci z programu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Celkový
rozpočet projektu činí 237.450
€, z toho 85 % poskytne EU.
Projekt má za cíl zmapovat
a zpracovat poválečnou historii
výroby dřevěných hraček na české a saské straně Krušných hor
a představit ji odborné i široké
veřejnosti včetně školní mládeže. Výroba hraček jako doplňkové odvětví k hornictví a následně
jejich průmyslová výroba jsou
součástí společného kulturního
dědictví a její zkoumání podpoří
zápis Montánní krajiny Krušnohoří na Seznam UNESCO.

Hlavními výstupy projektu
budou odborná publikace, putovní výstava a dokumentární
film, který mj. bude poskytnut
školám pro výuku regionálních
dějin. Podle ředitele mosteckého muzea Michala Soukupa
se projekt realizuje za pět minut dvanáct, protože poslední
pamětníci jsou vysokého věku
a rychle odcházejí. „Bez jejich
výpovědí bychom nezískali
ucelený pohled na tuto problematiku. Prosíme proto širokou
i odbornou veřejnost, především
pamětníky, aby se s námi spojili,
pokud nám mohou poskytnout
předměty, stroje a zařízení související s hračkářskou výrobou
v Krušných horách. Uvítáme
také svědectví formou osobních
vzpomínek,“ řekl Soukup.

opět v kondici a z varny se line
omamná vůně sladu a žateckého
chmele. Pivovar vyrábí klasické české ležáky z krušnohorské
vody, žateckého chmele a sladu
ze severních Čech. Všechna piva
jsou nefiltrovaná a v nabídce
jsou druhy 12º světlý ležák PHILIPP, 13º tmavý speciál Tomáš,
14º medový speciál, 18º tmavý
speciál Jindřich. Pivo Ossegg si
můžete vychutnat v impozantním barokním prostoru restaurace, přímo pod varnou. Z restaurace můžete sledovat také
dění v hlavní výrobní hale, která
je oddělena pouze skleněnou
stěnou. Od května je otevřena
terasa na nádvoří cisterciáckého
kláštera před pivovarem. Piva
z pivovaru Ossegg byla certifikována značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

Jitka Sachetová (vlevo), radní pro kulturu a památkovou péči
předala zástupcům vítězných měst
a obcí ocenění.

Město Loučná pod Klínovcem po vítězství v předchozích
čtyřech ročnících pokračuje ve
vítězné sérii. Podle radnice je to
důkazem toho, že třídění odpadů ve městě funguje a občané to
již berou jako samozřejmost. Za
Loučnou pod Klínovcem, v kategorii měst do 3 500 obyvatel, postoupil na druhé místo, z loňské
třetí příčky, městys Brozany nad
Ohří, kde ho nahradil městys
Ročov.
V kategorii měst nad 3 500
obyvatel zvítězilo město Louny, které postoupilo z loňské
stříbrné příčky, následované
městy Libochovice a Dubí.
Mezi obcemi do 500 obyvatel se

na prvním místě umístila obec
Kryštofovy Hamry, následovaná obcemi Doubice a Měděnec.
V kategorii obcí nad 500 obyvatel se opakuje vítězná trojice
z loňského ročníku. Vítězství
obhájila obec Blatno. Z loňského třetího místa se na letošní
druhou příčku posunula obec
Staré Křečany, která si tak vyměnila pořadí s třetí v kategorii, obcí Libčeves.
Ocenění každoročně přebírá
také „Skokan roku“, tedy město
či obec, která se v meziročním
srovnání výsledků třídění odpadů posunula o nejvíce příček
směrem nahoru. Tento titul
v rámci soutěže Skleněná popelnice 2018 získala obec Bynovec.
„V obci jsme se snažili co nejvíce
zahustit sběrnou síť a různými
aktivitami a propagací podporovat třídění odpadů. Velmi mě
tento výsledek těší a děkuji všem
obyvatelům Bynovce,“ komentovala úspěch obce starostka
Petruše Zahradníková.
Součástí soutěže Skleněná
popelnice 2018 je také udílení
cen kolektivních systémů. Neziskově hospodařící společnost
Asekol hodnotí sběr drobného
elektra prostřednictvím kontejnerů v obcích a na sběrných dvorech. V rámci tohoto systému si
mezi městy nad 15 tisíc obyvatel
nejlépe vedlo město Kadaň, v kategorii měst do 15 tisíc obyvatel
zvítězilo město Šluknov a v kategorii obcí do 5 tisíc obyvatel patří
prvenství městu Úštěk.

Destinační agentura Krušné hory se stala partnerem Life Is Skill

D

estinační agentura Krušné hory uzavřela společně
s Life Is Skill memorandum
o vzájemné spolupráci. „Projekt společnosti Life Is Skill nás
oslovil a chceme být nápomocni
při šíření jeho základní myšlenky. Zvednout děti od počítačů
a dostat je do přírody. Destinace
Krušné hory nabízí nepřebernou
škálu možností, jak trávit čas
aktivně, poznávat nové věci, rozvíjet se a získávat zážitky. Life
Is Skill děti motivuje a my jim
v tom chceme pomáhat,“ řekla

ředitelka Destinační agentury
Krušné hory Eva Maříková.
„Projekt Life Is Skill je nejen hra, ale i životní styl. Děti
proměňují své aktivity v bodíky
a poměřují se, kdo z nich dokáže
nasbírat bodů více a žít aktivnějším životem. Abychom děti
motivovali k aktivitám, využíváme jejich oblíbených hraček,
mobilních telefonů a virtuálního
světa. Ve svém důsledku ale hra
děti přivede z virtuálního světa
do toho skutečného, na sportoviště, do přírody, do společnos-

touš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

ti. Destinační agentura Krušné
hory jako náš nový partner nám
pomůže dovést děti do turisticky atraktivních míst, kde na ně
čekají další body,“ uvedl ředitel
společnosti Petr Káš.
„Jedná se o velmi zajímavý
projekt, jehož realizací dojde

k dalšímu rozvoji Krušných hor
jako destinace, která svou nabídkou přímo vybízí k aktivnímu
strávení dovolené v této krásné
krajině. Obdobné projekty jsou
vždy vítaným rozšířením stávající nabídky cestovního ruchu
v regionu,“ dodal Zdeněk Ma-

Co je Life Is Skill?
Life Is Skill je projekt, který
řeší problematiku zapojení školních dětí a mládeže do mimoškolních volnočasových aktivit
za využití moderních technologií. Projekt se snaží motivovat
děti a mládež ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším sociálním interakcím. Za účast na
aktivitách sbírají body a za ně
následně získají odměny. Více

o projektu na www.lifeisskill.cz
a krusnehory.eu.
V nejbližší době budou nově
nainstalovány čipy pro sběr
bodů na rozhledně Jeřabina, na
vrcholu Loučné, na Saleziově
výšině, na Matyldě, na Bořni,
v zámku Valdštejnů, na Rýzmburku, u Ďáblovy kaple, na
Dušanově vyhlídce, na Stropníku, na Vlčí hoře, na Dlouhé
Louce, na Flájském plavebním
kanále, na Janovské přehradě,
v pohádkovém lese v Bílině a na
Puklé skále.

Ústecký kraj
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Soutěž Moderní škola 4.0 motivuje žáky technických oborů

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnilo vyhlášení soutěže Moderní
škola 4.0. Osm odborných škol
se zapojilo do prvního ročníku
motivační soutěže pro střední
školy. Ceny předával náměstek
hejtmana pro oblast školství
Petr Šmíd. Školy podle svého
umístění získaly finanční ohodnocení.
Vítězná škola z Podbořan vytvořila model dopravně obslužného systému RoboTrain. Tým
ze střední školy ve Štětí, který
obsadil druhé místo, představil
multifunkční sběrač dat se solá-

rní dokovací stanicí. Na třetím
místě se umístil projekt varnsdorfské střední školy – průmyslová výrobní linka na výrobu
svíček. „V rámci prvního ročníku
jsme měli možnost vidět propracované projekty, na kterých
studenti strávili spoustu svého
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.

VÍTĚZNÝ tým z Gymnázia a SOŠ Podbořany.

Model žáků ze štětské školy skončil nakonec na 2. místě.

Model dopravně obslužného systému RoboTrain.

Kromě náměstka zasedla v porotě také Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (vlevo).

Model s inteligentním osvětlením.

Robot, který sbírá odpadky. Tak s tímto nápadem obsadila děčínská průmyslovka osmé místo.

Pohárem a titulem Moderní škola 4.0 se pyšní podbořanská střední škola. Cenu předal náměstek pro
školství Petr Šmíd (vpravo).

Solární systém se záznamem a uchováním dat ve skleníku od žáků ústecké „reslovky“.

Ústecký kraj
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Centrum komplexní vysoce specializované
kardiovaskulární péče je pro Krajskou zdravotní prioritou

R

ozšíření „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ na „Centrum komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče“
(CKKP) v Krajské zdravotní, a. s. –Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., je nejdůležitějším úkolem a cílem práce současného
představenstva a managementu společnosti v oblasti zajištění zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje.

Vizualizace umístění nového pavilonu (označeno fialovou barvou)
v areálu ústecké Masarykovy nemocnice.

léčbu nemocných se závažným
postižením aortální chlopně
u nemocných s velmi vysokým
rizikem kardiochirurgické léčby,
se stal profesor Červinka proktorem, tedy osobou pověřenou
dozorem.
První kardiochirurgickou operací bylo provedení aortokoronárního bypassu 22. 5. 2018.

Co říkají statistiky
Pracoviště v Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., nyní
zajišťuje vysoce specializovanou
kardiovaskulární péči pro obyvatele Ústeckého kraje (835 000
obyvatel). Na pracovišti se již
v současné době provádí všechny typy perkutánních výkonů
v rámci centra vysoce specializované kardiovaskulární péče,
jak pro ischemickou chorobu srdeční, tak i výkony pro vrozené/
získané srdeční vady nebo léčba
komplexních srdečních arytmií (uzávěry defektu septa síní,
uzávěry oušek levé síně, uzávěry
PFO, léčba hypertrofické kardiomyopatie, TAVI, léčba mitrální insuficience pomocí systému MitraClip, výkony spojené
s transseptální punkcí, radiofrekvenční ablace komplexních
arytmií či krátkodobé podpory
oběhu). Každým rokem je katetrizováno 2300-2500 nemocných
a provedeno více než 1000 léčebných zákroků. Kromě tohoto
počtu byla do roku 2018, před
vznikem kardiochirurgického

oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, část nemocných
(340-420) odesílána každoročně
na pražská pracoviště k různým
typům kardiochirurgických výkonů (nejčastěji k revaskularizaci myokardu). Za období 20052015 to bylo 4294 nemocných.
Nutno podotknout, že šlo ve
většině případů o elektivní výkony. Okolo 5 akutních nemocných
však každým rokem umíralo ještě před nebo během transportu.
Úmrtnost klesla, počet
hospitalizací zůstává vysoký
I když se za posledních 15 let
podařilo snížit úmrtnost na kardiovaskulární choroby v rámci
celé ČR i Ústeckého kraje, podle statistiky ÚZIS stále patří Ústecký kraj mezi regiony
s nejvyšší mortalitou na akutní
i chronické formy ischemické
choroby srdeční (ICHS). Také
počet hospitalizací pro ICHS je
jeden z nejvyšších v rámci celé
ČR. Naproti tomu, podle statistiky VZP ČR z roku 2010, průměrné výdaje na jednoho pacienta patří k nejnižším v ČR.

Část postupně se rozrůstajícího kardiotýmu v květnu 2019.

Mezi šesti akreditovanými
pracovišti v Česku
Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče
patří mezi 6 akreditovaných
center vysoce specializované
péče s tímto zaměřením v České republice. Jeho hlavní součástí je Kardiologická klinika

Perkutánní simultánní zákrok
na dvou chlopních
Klinika zahájila jako jedna
z prvních v České republice katetrizační léčbu nedomykavosti
mitrální chlopně, vybrána byla
samotným výrobcem tohoto zařízení k provádění těchto výkonů. Je jedním ze čtyř takto spe-

Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní
bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení a kardioanesteziologické oddělení,
která společně s cévní chirurgií
a angiologií tvoří nově vzniklé Kardiocentrum. Vedoucím
Kardiocentra je přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr.
Pavel Červinka, Ph.D., FESC,
FSCAI.

cializovaných pracovišť v ČR.
V roce 2016 pracoviště jako první ve střední a východní Evropě
provedlo perkutánní simultánní
zákrok na dvou chlopních. Lékaři kliniky provedli perkutánní
implantace chlopně do aortální
pozice (TAVI) s protekcí možné
embolizační mozkové příhody
pomocí speciálního nového zařízení – Claret CE ProTM. Šlo
o první použití tohoto zařízení
v ČR. Pro TAVI (katetrizační implantace aortální chlopně), což
je nová metoda, která umožňuje

TAVI „KARDIOZÁKROK TAVI + MITRACLIP, tedy výměnu dvou srdečních chlopní najednou, provedl tým ústecké kardiokliniky pod vedením přednosty
prof. Pavla Červinky jako první ve střední a východní Evropě“.

Pracoviště špičkové úrovně
„Krajská zdravotní má několik pracovišť špičkové úrovně
a kardiologická klinika, která
je jedinou v širokém regionu,
k nim bezesporu již mnoho let
patří. Každé čtyři roky úspěšně
obhajuje statut centra vysoce
specializované kardiovaskulární péče, pro jehož splnění jsou
vypsána velmi náročná kritéria.
Jsem velmi rád, že se klinika
dlouhodobě řadí k nejlepším
pracovištím v oboru v rámci celé
České republiky. Dalším důkazem toho je tato úspěšná unikátní operace,“ uvedl MUDr. Josef
Liehne, ředitel zdravotní péče
Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., kde kardiologická
klinika sídlí.
Úspěch v tendru umožnil
jednání s pojišťovnami
Krajská zdravotní, a. s.,
uspěla v tendru na poskytování akutní lůžkové péče v oboru
kardiochirurgie. Výběrové řízení se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února
2019. V návaznosti na výsledek
tohoto výběrového řízení bylo
možno zahájit kontraktační
jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové
péče v oboru kardiochirurgie),
přičemž právě zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém
řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.
Portfolio výkonů se rozšiřuje
Kardiochirurgický tým absolvoval v pondělí 20. května 2019
v ústecké Masarykově nemocnici pod vedením certifikovaného
proktora školení na nový druh
operace, kterou je implantace srdeční chlopně. „V praxi to
znamená, že se naše kardiochirurgické pracoviště opět medicínsky posune dále a následně

uskutečněnou operací rozšíříme
portfolio nabízených výkonů,“
dodává MUDr. Miroslav Kolesár.
Výhled do budoucna
Zahájeny byly projektové
práce na novém objektu pro
kardiocentrum - kardiologickou
kliniku a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní
péče, intermediální péče, standardních lůžek a ambulancí.
„Celé Kardiocentrum Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., se přesune do nového pavilonu centrálních operačních
sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, které vznikne
v areálu na Severní Terase. Společnost předpokládá náklady na
vybudování nového pavilonu
ve výši zhruba 850 milionů korun. V současné době probíhají
práce na projektové dokumentaci a v návaznosti na to předpokládáme přípravu stavby ještě v letošním roce,“ vysvětluje
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.
Memorandum o spolupráci
podepsali zástupci Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Krajské zdravotní,
a. s. Spolupráce je zaměřena na
oblast kardiovaskulární chirurgie pro Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem. Podle memoranda bude v dohodnutých
případech IKEM poskytovat pacientům Krajské zdravotní, a. s.,
specializovanou akutní a elektivní péči v oboru kardiovaskulární
chirurgie. Obě zdravotnická
zařízení si přejí spolupracovat
také v kardiovaskulárním výzkumu. Krajská zdravotní, a. s., tím
rozšířila spolupráci s vybranými
pražskými pracovišti.
Vedení Krajské zdravotní,
a. s., je přesvědčeno, že statut
Centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče
pro Ústecký kraj společně s oběma přilehlými příhraničními
regiony, Karlovarským krajem
a Libereckým krajem, se spádovou oblastí více než 1 milion
obyvatel, ústecké kardiocentrum získá.

Proč podporujete vznik komplexního kardiovaskulárního centra?

Oldřich Bubeníček,
Ústeckého kraje

hejtman

„Na západ a východ od Prahy
žádné kardiocentrum není, a proto také Ústecký kraj jeho vznik

v největší z pěti nemocnic Krajské
zdravotní dlouhodobě podporuje.
Největšího poskytovatele zdravotní péče v regionu vždy chválím, protože v posledních letech
jde o společnost, kterou se můžeme chlubit. Hospodaří v kladných
číslech a my nemusíme, na rozdíl
od jiných krajů, přispívat na její
provoz, ale rádi a pravidelně poskytujeme finanční podporu na
investice a rekonstrukce a nákup
nových přístrojů. Vždycky říkávám, že Ústecký kraj je energetickým srdcem republiky, dává jí
světlo a teplo. Za to si naši občané zaslouží tu nejlepší zdravotní
péči, kterou jim můžeme dát.“

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

„Protože
kardiochirurgické
pracoviště není na území Ústeckého, ale ani sousedních krajů,
zahájili jsme v roce 2018 provoz
kardiochirurgického
oddělení
v ústecké Masarykově nemocnici.
Zároveň dlouhodobě vynakládáme značné úsilí k získání statutu

centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče,
které předpokládáme v roce 2020.
Během roku 2019 již bude hrazen
provoz ústecké kardiochirurgie
z veřejného zdravotního pojištění.
Žádost o udělení statutu jsem předal ministru zdravotnictví Adamu
Vojtěchovi při jeho osobní návštěvě u nás spolu s žádostí o podporu
a pomoc při financování některých investičních aktivit, jejichž
realizace je pro udržení vysoké
úrovně zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích Krajské
zdravotní zcela nezbytná. Jde například o připravovanou investiční akci „Rozšíření centrálních
operačních sálů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“, kde
celkové investice včetně vybavení
zdravotnickou technologií činí
přibližně 850 milionů korun.“

Primář ústecké kardiochirurgie MUDr. Miroslav Kolesár na operačním sále.
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Na ústeckém náměstí hrál svět všemi barvami. Festival krátce
sportovního seriálu
Barevný region představil národnostní menšiny v kraji Vyvrcholení
Milada Tour přinesl běžecký závod

V

ýbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého
kraje uspořádal pátý ročník akce
nazvané „Barevný region“, jejímž
cílem je představit široké veřejnosti jazyk, aktivity, kulturu, zvyky i gastronomii národů, jejichž
příslušníci žijí v Ústeckém kraji.
Přehlídku kultur národnostních menšin zahájil předseda výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje Pavel Vodseďálek za účasti
stovek návštěvníků a účinkujících na ústeckém Lidickém
náměstí. Mezi pestrým hudebním programem nechybělo ani

vyhlášení soutěže Středoškolský
student národnostních menšin
žijící v Ústeckém kraji. Oceněnou byla trojice ve složení Lan
Chi Nguyenová, Yuliana Glukhova a Josef Kanči.
Na festivalu se představily
mimo jiné kultury Vietnamu,
Ruska, Maďarska, Slovenska, Bulharska a také židovské
a romské komunity. Na pódiu
se postupně vystřídala vystoupení reprezentující většinu národnostních menšin v kraji. Ve
stáncích bylo možné ochutnat
národní speciality daného státu.

Milada Run. Šest stovek běžců absolvovalo své trasy kolem jezera Milada.
V závodě na 5 km potvrdili svou výkonost favorité Petr Žaloudek s Evou
Slavíkovou. Na desítce zvítězil Aleš Filingr, zlatý hattrick z Milady dokonala Zuzana Rusínová. Náročnou půlmaratonskou trasu
ovládli Petr Zuda a Vendula Praská.

N

Účinkující z národnostních menšin nabídli divákům pěknou zábavu.

Cvičení Rallye Ostrov prověřilo V Třebívlicích na festivalu
profesionalitu záchranářů
se tancovalo, zpívalo a jedlo

O

běšený muž, poporodní
život ohrožující krvácení,
zraněné dítě po střetu automobilu s divočákem nebo tonoucí
chlapec. Tyto a další úkoly čekaly na záchranáře v rámci šestého
ročníku metodického cvičení
Rallye Ostrov.
„Během dvou dnů musely záchranářské posádky splnit deset
úkolů, které vycházejí z našich
reálných výjezdů,“ přiblížil
průběh cvičení tiskový mluvčí
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje Prokop Voleník.
Celkem 21 posádek plnilo úkoly, které byly medicínsky a často
i fyzicky náročné. Letos už po-

třetí bylo cvičení mezinárodní,
zúčastnilo se pět německých
posádek (v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb“). Mezi soutěžícími byla také jedna posádka
z řad studentů a budoucích absolventů oboru záchranář.
Cvičení slouží nejen k prověření posádek zdravotnické
záchranné služby, ale má také
vzdělávací charakter. Nejlepší
výkon v rámci plnění soutěžních
úkolů podala posádka z Kadaně, na druhém místě se umístila
posádka z Litoměřic a třetí byla
posádka z Rumburku.

V

Třebívlicích na Litoměřicku se uskutečnil 9. ročník
Folklorního festivalu „České
středohoří“. Začátek obstaral
tradičně průvod krojovaných
souborů v čele se členy XIX.
Župy sdružených obcí Baráčníků Teplice. Festival navštívil
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s rodinou a také
radní pro kulturu a památkovou

péči Jitka Sachetová. Po úvodní
zdravici se na pódiu vystřídaly
dva dětské soubory, kvarteto
tuzemských a trio zahraničních
souborů. V rámci doprovodného programu se konala velká
knedlíková soutěž. Festival se
konal za finanční podpory Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka.

a atletickém stadionu v Chomutově se uskutečnila sportovní událost
pro děti a mládež konaná pod názvem
„Den dětí plný sportu a pohybu“. Dopoledního programu se zúčastnilo více
jak 700 dětí ze základních škol z Chomutova a odpolední části programu, který byl určen veřejnosti, pak
dalších více než 400 dětí. Záštitu nad projektem „Sport a pohyb dětem“ převzal náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd.

U

niverzitě J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem se podařilo splnit náročné
podmínky Evropské komise a získala
tak prestižní evropské ocenění „HR
Excellence in Research Award“. Je tak
teprve čtvrtou univerzitou v ČR, která
získala tento certifikát kvality jako celek.

P

ři svých výjezdech do regionů navštívil ministr školství Robert Plaga
Ústecký kraj, kde se setkal s náměstkem hejtmana pro školství, mládež
a sport Petrem Šmídem a předsedkyní
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Ústeckého kraje Radmilou Krastenicsovou. Hovořilo se o problematice špatných výsledků ve vzdělávání a možnostech řešení.

O

smičlenná výprava Střední průmyslové školy Resslova z Ústí nad
Labem se vrátila z Mistrovství světa
středních škol v plavání 2019 konajícího se v brazilském Rio de Janeiro.
V konkurenci 17 zemí z celého světa se
škola umístila na 9. místě. V individuálním hodnocení se pak může ústecká průmyslová škola pochlubit
dvěma tituly středoškolských mistrů světa.

Š

estnáct žáků a studentů Vyšší odborné školy ekonomické, sociální
a zdravotnické, Obchodní akademie,
Střední pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy, Most navštívilo
oblast Zakarpatské Ukrajiny. A to díky
Ústeckému kraji a Ústecko – zakarpatské agentuře. O svých zážitcích se žáci podělili na úřadě přímo s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem.
Záchranáři při cvičení.

V Třebívlicích se ukázaly souboru z celé Evropy.

Inovační centrum má nového ředitele, nastoupil už v červnu

O

d 1. června je v čele Inovačního centra Ústeckého kraje, jehož je kraj právě jedním ze
zakladatelů, Ing. Martin Mata,
MBA. Nový ředitel vystřídal
ve funkci Ing. Tomáše Sivíčka,
PhD.
„Od nového pana ředitele očekávám plnění cílů, které si ICUK
stanovil a hlavně propojení firem, univerzity i kraje. Věřím, že
právě pod jeho vedením dojde ve
velkém k provázání podnikatelského sektoru i v rámci inovací
či technologického pokroku.
Panu řediteli velmi gratuluji
a jsem přesvědčen, že se zlepší
komunikace nejen s krajem, ale
také nám bude ICUK partnerem i v naplnění věcí směrem
k programu RE:START,“ uvedl
náměstek hejtmana Martin Kli-

ka, který se výběrového řízení
zúčastnil.
Inovační centrum Ústeckého kraje přispívá k pozitivní
proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti podporou
inovací a podnikavosti, včetně
sociálních inovací. Funguje od
podzimu roku 2015. „Samotná
výzva byla tak zajímavá, že jsem
neváhal ani vteřinu a přihlásil
se do výběrového řízení. Pokračovat po úspěšném startu, za
který bych chtěl tímto poděkovat panu doktorovi Sivičíkovi,
nebude jednoduché. Nicméně
do inovačního centra přináším
pragmatický a realistický pohled, což může přinést našemu
kraji jistý posun v otázce jednotlivých projektů a konečných dopadů,“ uvedl Martin Mata s tím,

že prioritně bude chtít navázat
a pokračovat ve vřelých vztazích
ke všem partnerům. Také by rád

rozšířil zaměření inovačního
centra o službu pro naše města
v otázce tzv. Chytrých měst.

tudenti 2. ročníku Vyšší odborné
školy zdravotnické a Střední školy
zdravotnické v Ústí nad Labem oboru
Diplomovaný zdravotnický záchranář
se účastnili školení zaměstnanců v poskytování první pomoci v Pivovaru Velké Březno na Ústecku. Na této akci se škola podílela již podruhé.

U

památníku na žateckém hřbitově
se v neděli 14. července od 10 hodin uskuteční pietní akt k 76. výročí vypálení Českého Malína na Volyni. Akce
se koná pod záštitou starostky Žatce
Zdeňky Hamousové. Pietní akt pořádá
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

D

echové uskupení Lounská třináctka osvěží svými tóny léto v lounském parku. 14. července se koná v letním amfiteátru od 15 hodin festival
dechovek Lounská křídlovka. Na další
vystoupení Třináctka v parku se mohou posluchači těšit na 25.
srpna od 15 hodin v pavilonu A.

Martin Mata se stal od 1. června novým ředitelem Inovačního centra Ústeckého kraje.

Šestý ročník benefičního studentského
divadelního maratonu míří do Roudnice

D

Představení Toiono.

S

ruhý červencový víkend
proběhne za zdmi augustiniánského kláštera v Roudnici
nad Labem a v jeho okolí 6. ročník benefičního festivalu studentského divadla OLDstars on
the ROUD, který se uskuteční
pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Petra Šmída. Tématem letošního ročníku
OLDstars on the ROUD bude
motto Láska neexistuje!
Přímo pro letošní ročník
vzniknou i původní projekty.
Hlavním představením OLD-

stars on the ROUD 2019 bude
premiéra inscenace Molièrovy hry Don Juan. Poprvé zde
bude uvedena i hra maďarského autora Zoltána Egressyho
Portugálie, kterou diváci uvidí
v prostředí dvora Podřipské
školy v Roudnici. OLDstars si
ke spolupráci přizvali také několik zajímavých hostů. Kromě divadelního i jiného umění
čekají na návštěvníky kláštera
i jiné možnosti zábavy (např.
non-stop zahradní bar s večerní hudbou).

VÝROČÍ

P

řed 150 lety zemřel rodák z Libochovic
na Litoměřicku Jan Evangelista Purkyně
(+ 28. 7. 1869), světoznámý přírodovědec,
fyziolog, filozof, spisovatel a národní buditel.
Narodil se v roce 1787 na zámku v Libochovicích u Litoměřic. Otec zastával místo správce libochovického panství.
V roce 1808 se v Litoměřicích setkal s Josefem Jungmannem a právě zde
začalo jejich celoživotní přátelství. O 10 let později obhajuje na pražské
lékařské fakultě dizertaci. Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry se stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie (buněčné biologie). V Praze se otevřel jeho fyziologický ústav. V Praze byla Purkyňovou zásluhou otevřena první česká průmyslová škola (1857), kde
první dva roky působil jako její ředitel. Významnou událostí bylo zvolení
J. E. Purkyně poslancem českého zemského sněmu v okrese slánském,
velvarském a libochovickém (1861), 11. dubna tohoto roku pronáší projev, v němž požaduje svobodu veřejného mínění a svobodu tisku. Díky
jeho popularitě je oslava jeho 80. narozenin celonárodní událostí. V roce
1991 vznikla v Ústí nad Labem z pedagogické fakulty vysoká škola s názvem „Univerzita Jana Evangelisty Purkyně“. V jeho rodných Libochovicích stojí k výročí jeho nedožitých sta let pomník.

Ústecký kraj

8

červen 2019

S Dráhou národního parku do Českosaského Švýcarska

N

evíte kam na výlet? Nebaví
vás se neustále vracet z výletu stejnou cestou zpět na parkoviště k autu? Máme pro vás
řešení – vydejte se do Českosaského Švýcarska Dráhou národního parku a objevujte krásná
místa v pískovcových skalách
z pohodlí vlaku.
K výchozím místům na výlet
se můžete snadno a pohodlně
dostat železniční linkou Dopravy Ústeckého kraje U28 nebo U8
– obě tvoří kolem pískovcových
národních parků České Švýcarsko a Saské Švýcarsko okruh,
který od letošního jara nese
název Dráha národního parku
(DNP). Stejný název dostala
do vínku už i některá nádraží,
kterými DNP projíždí – Děčín,

Neustadt / Pirna

Dolní
Poustevna

Šluknov
Mikulášovice
- dolní nádraží
Mikulášovice - střed

Sebnitz
Bad Schandau
Dresden / Drážďany

Brtníky

U28

Schöna (Hřensko)

NP České Švýcarsko

Rybniště

Dolní Žleb
Chřibská

CHKO Labské pískovce

Česká Kamenice

Děčín - východ
U8 T2

Ústí nad Labem

Krásná Lípa
- město
Varnsdorf
Jiřetín
pod Jedlovou

Zittau / Žitava
Liberec

Benešov nad Ploučnicí

Kytlice

CHKO Lužické hory
Nový Bor
Česká Lípa / Kolín

LSG Lausitzer Gebirge

CHKO České středohoří
LSG Böhmisches Mittelgebirge

nejlepších pěších i cyklistických
výletů do Českého Švýcarska
z konkrétních vlakových zastávek. Výlety jsou popsané včetně

map, obtížnosti a zajímavostí
na trase. Na www.drahanp.cz
najdete i jízdní řády železničních
linek U28, U8 a T2.

Zaber, přidej, nepolevuj!, aneb Jak se klášterecká škola nadchla pro veslování

T

řetí ročník školní ligy „Česko vesluje“ je už minulostí.
V rámci projektu, ve kterém
mezi sebou soutěží školy na veslařských trenažerech, se Gymnáziu a Střední odborné škole
Klášterec nad Ohří podařilo obhájit loňské vítězství. Spíše než
o výsledek šlo o aktivitu, která si
získává mezi studenty stále větší oblibu a pomáhá propagovat
zdravý pohyb zábavnou formou.
Škola se účastní projektu od
samého počátku. V loňském
roce se účastnili vůbec poprvé
a hned zvítězili. Letos vítězství
obhájili. Soutěž se konala po
celý školní rok a byla rozdělena
do čtyř kol. Zakončilo ji finále ve

Žáci z Klášterce s pohárem pro vítěze.

veslařské aréně v Račicích. Soutěžní družstva složená z chlapců, dívek a mixů se snažila ujet
ve vymezeném čase co nejdále.
„Studenti se pro veslování nadchli. Pomohl tomu i úspěch z loňského roku, kdy jsme získali veslařský trenažér, na kterém jednak
můžeme trénovat, ale také soutěžit. V letošním roce se do projektu
zapojilo ještě více studentů, kteří
chtěli navázat na loňský úspěch,“
řekla vyučující tělesné výchovy Valentina Kuchařová. Škola má pro
příští rok jediný cíl - získat potřetí
v řadě pohár pro vítěze.
Sportovní akce je v programu
Rodinné stříbro. Více najdete na
stránce http://ceskovesluje.cz/.

Česká federace Spastic Handicap ocenila nejlepší sportovce, trenéry a osobnosti roku 2018

P

ětadvacátý ročník slavnostního setkání
s oceněním nejlepších handicapovaných
sportovců České federace Spastic Handicap
se odehrál v Lidovém domě v Dubí – Pozorce
s účastí hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka, který sportovcům předával ceny
společně se starostou Dubí Petrem Pípalem
a Ondřejem Sejpkou, předsedou České federace Spastic Handicap.
Nejlepším sportovcem se stal, stejně jako
v loňském roce, lukostřelec David Draho-

Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné
v Mariánských Radčicích. Na
výhru se může těšit: Jaroslav
Zika z Lovosic, Lumír Poborský z Mostu a Jiřina Petrová
z Rybniště. Výhercům gratulujeme.

Jedlová

LSG Elbsandsteihgebirge

Děčín

Seifhennersdorf

Krásná Lípa

Nationalpark Böhmische Schweiz

Telnice / Oldřichov

Rumburk

T2

NP Saské Švýcarsko

Nationalpark S ächsische Schweiz

Bad Schandau a Sebnitz. Dráhu
a její okruh doplňuje železniční
turistická linka T2, díky které
můžete podniknout cyklistický
výlet i s větší skupinou přátel,
vlak má totiž zařazen speciální
cyklovůz a pohodlně pobere na
dvě desítky kol.
V rámci projektu na vytvoření
okruhu DNP vznikly i webové
stránky www.drahanp.cz. Naleznete na nich přehled těch

U28
Panský

fotokvíz

nínský z klubu SC Jedličkův ústav Praha. Na
druhém místě skončila atletka Eva Datinská
z TJ TP Nola Teplice. Třetí místo patřilo lukostřelkyni Šárce Musilové z SC OA Jánské
Lázně. Mezi trenéry uspěl trenér atletické
reprezentace Petr Vrátil, v atletické lize dominovala teplická Nola. Speciální cenu za
dlouhodobou podporu České federace Spastic Handicap a klubu SK Kociánka Brno
si převzal Jaromír Tichý (v kulturní branži
známý jako Barin z Manéže Bolka Polívky).

Lukostřelkyně Šárka Musilová si přebírá z rukou hejtmana cenu za 3. místo.

Dnešní hádanka bude menší
exkurzí do české historie. Na
obrázku můžete vidět bustu
královny Judity, která byla odhalena na podzim roku 2018.
Autorem je akademický sochař
Libor Pisklák z Litoměřicka.
Česká královna Judita, jedna

z nejvýznamnějších žen 12.
století, založila klášter u teplých vod, zasloužila se o vznik
lázeňství v Čechách a ve střední Evropě. Poznala sílu pramenů a jako první se zasloužila
o cílené využití jejich účinků.
Královniny pozůstatky byly
objeveny v 50. letech 20. století
při archeologickém výzkumu
teplické románské baziliky
a kláštera. Podle nálezu odborníci soudí, že měřila kolem 160
centimetrů a zemřela v poměrně vysokém věku. Dožila se prý
na tu dobu neuvěřitelných 80
let. Víte, kde přesně se busta
královny nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 17. července
2019 na e-mailovou adresu:
flochova.m@kr-ustecky.cz
nebo na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Putovní výstava HRY A KLAMY, zapůjčená ze známé
IQLANDIE v Liberci, prověří
znalosti každého jednotlivce
a zaručeně pobaví celou rodinu.
Malí i velcí návštěvníci si budou
moci vyzkoušet velké množství
hlavolamů, fascinujících experimentů a desítky interaktivních
exponátů. Potrvá do 27. července.
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 LITOMĚŘICÍCH
Výstava THONETKY – SVĚT
OHÝBANÉHO
NÁBYTKU
představí vznik a rozvoj průmyslové výroby ohýbaného
nábytku, který byl v době Ra-

kousko-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.
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.

křížovka o ceny

O

tázka Patří festival Interporta do Rodinného stříbra? byla
tajenkou naší květnové křížovky. Odpověď na ni byla: Ano, patří. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Eliška Koštýřová z Ústí nad Labem, Alena
Čadová z Račiněvsi, Jiří Král z Krupky, Monika Mikulová z Trmic
a Jitka Bohuslavová z Teplic. Všem k výhře upřímně blahopřejeme!
I naše červnová křížovka má v tajence otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte
plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 17. července 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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