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slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
srpen patří tradičně vyhlášení soutěže
Vesnice roku. Letos se jedná o 25. ročník. To už je vskutku úctyhodné číslo
a lety opravdu prověřená tradice. Za
tu dobu byly oceněny nejrůznější obce
ze všech koutů našeho rozmanitého
kraje. A zatímco v roce 1995 bylo přihlášených obcí jen pár a ani těch oceněných nebylo příliš mnoho, dnes je
seznam přihlášených mnohem delší
a porotci to mají rok od roku těžší při rozhodování. Každoročně se přihlašuje nejvíce obcí z Děčínska a Litoměřicka. Soutěž
se stala pozitivní motivací pro ostatní, a to nejen díky finanční
odměně, ale především díky prestiži a veřejnému ocenění, které se s každou stuhou a diplomem pojí. I v letošním roce vítězství putuje na Šluknovsko. Do malé obce s dlouholetou historií
a současností tvořenou aktivními lidmi s vizí – do Lipové, držitele zlaté stuhy a titulu Vesnice roku 2019 Ústeckého kraje.
Uspěla v konkurenci dalších 22 obcí. Právě historická kontinuita a péče o autentický vzhled obce s důrazem na rekonstrukci
původních podstávkových domů stály mimo jiné za úspěchem
Lipové. Porota také ocenila bohatý společenský život a řadu
akcí, na jejichž organizaci se podílejí samotní občané. Obci Lipová jsem měl již možnost osobně pogratulovat, dovolím si to
zopakovat ještě prostřednictvím těchto řádků. Děkuji ale za aktivitu a účast i těm, kteří nedosáhli na ocenění, ale stále na sobě
pracují a snaží se vytvořit to nejlepší prostředí pro své obyvatele
i návštěvníky.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Lipová na Děčínsku se pyšní
krajským titulem Vesnice roku 2019

C

elorepublikově
oblíbená
soutěž Vesnice roku vstoupila do svého 25. ročníku. Obec
Lipová, vítěz krajského kola
letošního ročníku, hostila slavnostní vyhlášení soutěže, kde
si zúčastněné obce převzaly svá
ocenění. Ceny vítězům předal
také hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a náměstek
hejtmana Petr Šmíd.
„Všechny obce, které se do
soutěže přihlásily, dělají něco
navíc pro rozvoj své obce i okolí
a také se snaží o to, aby se tam
místním dobře žilo. Chtěl bych
všem zúčastněným obcím poděkovat a oceněným moc gratuluji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu předávání.
Vítězná obec Lipová získala
zlatou stuhu, milion korun od
ministerstva pro místní rozvoj
a 300 tisíc od Ústeckého kraje,
modrá stuha za společenský
život putovala do obce Lukavec (Litoměřice), bílou stuhou

Starosta vítězné obce Pavel Svoboda.

za činnost mládeže se pyšní
obec Koštice (Louny), zelenou
stuhu za péči o zeleň a životní
prostředí získaly Lovečkovice
(Litoměřice) a oranžovou stuhu
za spolupráci obce a zemědělského subjektu si připnou Blšany u Loun. Kromě čestných
uznání a diplomů byla udělena
také Cena naděje pro živý venkov, kterou za svůj pestrý kulturní a společenský život získala
obec Cítoliby (Louny) a ocenění
inovativní obec, které získaly
Mšené-lázně.
Vítězové krajských kol postupují do celostátního kola. Vyhlášení se uskuteční 14. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Obec Lipová leží v nadmořské výšce 361 m. n. m., rozkládá
se mezi vrchy a protéká jí Luční
potok. První zmínka o Lipové je
z poloviny 14. stol. Obec komplexně přistupuje k celkovému
rozvoji v oblasti záchrany kulturního dědictví. V obci jsou významné památky, mezi které patří
také kostel zasvěcen sv. Šimonovi
a Judě či socha sv. Jana z Nepomuku. Největší vzácností je socha
sv. Josefa naproti škole. V obci
sídlí v podstávkovém domečku na
návsi Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska. V objektu se také nachází Infocentrum.
Lipová si udržuje venkovský charakter, na jejím území se nachází

Na pivní slávu do
Žatce se chystají
tisíce návštěvníků

Královská města Ústí nad Labem
a Litoměřice budou slavit svá výročí

T

radiční akcí u příležitosti ukončení sklizně chmele
v Žatci je slavnost s názvem dočesná. Její letošní 62. ročník se uskuteční ve dnech 6. a 7. září v centru
města. Počet přihlášených minipivovarů je i letos velký, přes padesát z nich bude mít pro návštěvníky připravena svá unikátní piva.
Tato akce původně vznikla
jako oslava dočesání posledního
chmelového štoku a v průběhu let
doznávala mnoha proměn. Je proslavená po celé republice a tak je
po zásluze zapsána do programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Letos se na pódiu vystřídá řada
zajímavých zpěváků, zpěvaček
či kapel – Vladimír Mišík a ETC,
Eva a Vašek, František Nedvěd,
Janek Ledecký, Petr Kotvald, Petra Janů, Monkey Business a další.
Zábavný program doplní soutěž v tanci s korbelem piva na
hlavě či v česání chmele na čas.
Vstup je zdarma.

M

ezi lety 1219 a 1228 se staly Litoměřice královským
městem. A letos si budou jejich
obyvatelé, kterých tam žije 24 tisíc, připomínat tuto významnou
událost. V týdnu od 14. do 21.
září se uskuteční na Mírovém
náměstí a v okolí oslava 800 let
od založení města.
14. září se však bude slavit
i v krajském městě, které si připravilo pro své občany oslavu
770 let od povýšení na město
královské. Lidé si toto výročí připomenou skrze řadu doprovod-

10 rybníků, sedm z nich prošlo
kompletní rekonstrukcí.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.
Cílem soutěže Vesnice roku je
povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, prezentovat programy obnovy jednotlivých vesnic
a upozornit na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity
obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí
i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci.
Více informací na
www.vesniceroku.cz

ných aktivit pro veřejnost všech
věkových kategorií.
Oslavy se uskuteční v sobotu
14. září od 10 hodin na Lidickém
a Mírovém náměstí. Na každém
z těchto míst bude přichystána
produkce v podobě koncertu
(vystoupí i Václav Neckář či
sourozenci Lüftnerovi), divadelního představení, workshopů,
atrakcí, animačního programu,
ukázek historických či řemesel.
Akce je podpořena Fondem Ústeckého kraje.
Pokračování na straně 3

Znaky měst Ústí nad Labem a Litoměřic.
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Hejtman Bubeníček jednal
o rozvoji se starostou Úštěka

S

tarosta historického města Úštěk Jan Mazíni spolu
s místostarostou Tomášem Sazečkem jednali s hejtmanem
Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem o rozvojových projektech nejen samotného města,
ale také svazků okolních obcí.
Na některých projektech město
spolupracuje právě s Ústeckým
krajem.
„Úštěcko je významná turistická a rekreační oblast na hranicích kraje, má tedy potenciál
přilákat návštěvníky z širokého
okolí. Ústecký kraj bude další
rozvojové aktivity podporovat,“
řekl na jednání hejtman Bubeníček.
Město Úštěk má zřízeno 15
osadních výborů, se kterými vedení města aktivně spolupracuje. Tento postup se při řízení obcí
velmi osvědčil. Jedním z pro-

jektů, které město realizuje ve
spolupráci s krajem, je pořízení
svozového auta právě pro využití okolními obcemi. O příspěvek
na vůz město požádalo do Fondu životního prostředí. Ústecký
kraj se také staví pozitivně k žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na přestavbu
uvolněné budovy na tělocvičnu.
Dále se hovořilo o dopravní
problematice, a to jak autobusové dopravní obslužnosti, tak
o možném omezení jízdy kamionů na silnici II/260.
Kromě dalších projektů připravovaných ve spolupráci
s příslušnými odbory krajského
úřadu, jako je oprava drobných
sakrálních památek, vybudování domovních čistíren odpadních vod nebo workoutového
hřiště, je stěžejní spolupráce na
rozvoji a podpoře turismu.

NAVŠTÍVILI NÁS

Čínská delegace z provincie Anhui
navštívila lázeňské Teplice

Ren Zefeng z čínského Huangshanu.

M

ěsto Teplice se stalo místem návštěvy zástupců
čínského města Huangshan
z provincie Anhui, se kterou
Ústecký kraj již několik let spolupracuje. Během setkání se zástupci vedení Ústeckého kraje
i města se uskutečnila prohlídka
Císařských lázní i Thermalia. To
bylo před několika dny zvoleno
turisty jako nejkrásnější v anketě
Krušnohorská „NEJ“.
Ústecký kraj na setkání s čínskou delegací reprezentovali

Radek Belej, radní Ústeckého
kraje, Radmila Krastenicsová,
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
a Jaroslav Dubský, předseda Výboru pro kulturu a památkovou
péči. Primátor města Teplice Hynek Hanza s návštěvou z města
Huangshan hovořil o možném
navázání spolupráce pro rozvoj
Císařských lázní.
S čínskou provincií Anhui navázal Ústecký kraj spolupráci již
v roce 2007.

Zářijové farmářské trhy

P

rázdniny jsou nenávratně
pryč, zanedlouho začne babí
léto. A i v tomto ročním období
budou na náměstích měst Ústeckého kraje tradičně připraveni
farmáři se svými regionálními
produkty. Na obvyklých místech
budou prodávat své výrobky, které jsou známkou té nejvyšší kvality. Tradiční Severočeské farmářské trhy pořádá
o. s. Český um –
Artificum Bohemicum pod záštitou hejtmana.
V naší pozvánce
na září jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 4., 11 a 25. září od 8 do 15
hodin. Droužkovice: areál koupaliště, sobota 7. září od 9 do 12
hodin. Venkovský farmářský trh
s živou hudbou po celou dobu
konání trhu. Od 12 hodin losování tomboly (výtěžek podpoří
„Konto Matýsek“) – poté od 20
hodin pro děti Stezka odvahy
na koupališti: strašidelná trasa,

promítání krátkých pohádek
a grotesek, ohnivá show a další.
Chomutov: Náměstí 1. máje,
soboty 14. a 28. září od 8 do 12
hodin. Litoměřice: náměstí Felixe Holzmanna (ulice 5. května), od 7:30 do 13 hodin, pátek
6., 13., 20. a 27. září. Louny:
Mírové náměstí, sobota 14. a 28.
září od 8 do 12 hodin. Lovosice:
Václavské náměstí, úterý 3.,
10., 17. a 24.
září od 8 do 12
hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, sobota 7.
září od 8 do 12
hodin a středa 18. září od 8 do 12 hodin.
Roudnice nad Labem: Karlovo
náměstí, sobota 7. a 21. září od
8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí
Svobody, pátek 6. a 20. září od 9
do 16 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 3., 10.,
17. a 24. září od 9 do 16 hodin,
čtvrtek 5., 12., 19. a 26. září od
9 do 16 hodin. Žatec: Náměstí
Svobody, sobota 21. září od 8 do
15 hodin.
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Můj názor: V LIPOVÉ TO ŽIJE. TITUL JE VE SPRÁVNÝCH RUKOU
V polovině srpna se uskutečnilo další předávání cen ankety Vesnice roku. Soutěž je vyhlašována již od roku 1995. A zatímco
tehdy bylo přihlášených jen několik obcí, v posledních letech je seznam přihlášených obcí stále delší. Otázku pro vás si tedy dovolíme položit takto: „Pomáhá podle vašeho názoru taková anketa dalšímu rozvoji obcí? Oceňujete snahu malých samospráv
stále pracovat na modernizaci a zpříjemnění prostředí pro jejich obyvatele?“
hajovat akce, jejichž celková
výše přesáhne výrazně částku
sta milionů korun. Šluknovský
výběžek je integrální částí Ústeckého kraje a proto nechápu
snahu některých starostů toto
zpochybňovat. Z mého pohledu
se jedná o snahu o zviditelnění
před volbami. Paradoxní na celé
situaci je, že často reprezentují
strany, pro které je referendum
a přímá demokracie sprosté slovo. Když se nám to ale hodí…
Petr Šmíd (SPD a SPO),
náměstek hejtmana a krajský
zastupitel
Včera jsem byl v Lipové navštívit kamaráda. Jezdím sem
rád už řadu let. Účastnil jsem se
slavnostního předávání ocenění
soutěže Vesnice roku. Den předtím jsem si autem projel Lipovou
a zajel i do nejodlehlejších částí
obce. Úžasná příroda, opravené
domy, čisto, ohromný kus práce.
Znám pana starostu Pavla Svobodu dlouhá léta, potkávali jsme
se na hřišti, zašli na pivo, řešili
společně řadu problémů. Pro
Lipovou je skvělé, že má takového starostu. Díky jeho nadšení
se podařilo zachránit historické
objekty, Lipová žije i řadou akcí
pro občany. Zkrátka jsem přesvědčen, že je titul ve správných
rukou. Tolik k otázce, zda oceňuji snahu samosprávy. Samozřejmě. Každá snaha je ovšem
podmíněna tím, zda ten, kdo se
snažit chce, nalezne pro podporu svých záměrů partnera. Vrátím se tímto ke svému výletu. Po
celou trasu Varnsdorf – Lipová
jsem jel po skvělých silnicích,
které opravil Ústecký kraj. Obec
úzce spolupracuje na řadě akcí
s dětským domovem, který zřizuje kraj a do kterého v tomto
období investoval třináct milionů ze svého rozpočtu. Ve stejné
budově se nachází i základní
škola obce. Nemám představu,
kolik Lipová získala na své projekty a akce všeho druhu z dotačních titulů kraje. V nedalekém Šluknově se jen do školních
budov od roku 2016 investovalo
nebo se budou v tomto roce za-

Radek Černý (KSČM), krajský zastupitel
Soutěž vesnice roku, jak z názvu vypovídá, je soutěží mezi
jednotlivými obcemi a samosprávami. Soutěž, jež probíhá
dvoukolově, tedy na krajské
a poté pro ty úspěšné v prvním
kole na celostátní úrovni, se těší
velké oblibě už od roku 1995.
Tato soutěž je ve své podstatě
takovým hnacím motorem pro
vedení obcí a velice napomáhá
dalšímu rozvoji obce a je jedno,
kterým směrem, protože každá
obec si může najít svou kategorii, ve které chce vyniknout. Ať
je to oblast spolkového života,
péče o životní prostředí a zeleň
v obci, spolupráce se zemědělským subjektem a nebo činnost
mládeže, za které je těm nejlepším přidělena stuha. Těm dalším
jsou udělovány diplomy a jiná
uznání s peněžní odměnou za
jejich činnost ke zlepšení svých
obcí. Do letošního ročníku se
přihlásilo celkem 206 obcí z celé
České republiky; z toho 22 v našem Ústeckém kraji. Vítězem
krajského kola se stala malebná

vesnička na Děčínsku Lipová
a myslím si, že zaslouženě. Blahopřeji jim. Jako starosta obce,
která se přihlásila do této soutěže již potřetí, vnímám tuto
soutěž i jako dobrou propagaci
obce a zároveň dobrou možnost
ukázat dovednost místních lidí
a vedení samospráv. Velice si vážím všech starostů obcí, kteří se
do této soutěže nebojí přihlásit,
a to i opakovaně. Jedna věc je se
přihlásit a ta druhá mít co nabídnout, pochlubit tím, co jste dokázali, co se povedlo, umět dát lidi
dohromady pro správnou věc.
Žádná soutěž se neobejde bez
pořadatelů a komisí, kteří si zaslouží obrovskou úctu a poděkování za jejich náročnou činnost
a nelehký úkol v rozhodování,
neboť jak jsem byl obeznámen,
všechny obce byly dobré a neustále se zlepšují, což prospívá
nejen jednotlivým obcím a jejich
občanům, ale i našemu kraji.

Miroslav Andrt (ČSSD),
krajský zastupitel
Předně je třeba si uvědomit,
že v Ústeckém kraji je v současnosti 354 samospráv, tj. měst
a obcí, které mají svou radnici,
svůj rozpočet a svého starostu
nebo starostku. 301 těchto obcí
má méně než dva tisíce obyvatel,
téměř 200 z nich dokonce méně
než 500 obyvatel. Přestože většina obyvatel našeho kraje žije ve
velkých městech, tak je pro nás
velice důležité, aby se kvalitní
podmínky pro život udržely také
na venkově. A být starostou malé
obce není rozhodně výrazně
jednodušší než být primátorem

velkého města. Řada problémů
je podobných, jen chybí aparát
úředníků a dostatečně velký
rozpočet k jejich vyřešení. Proto
Ústecký kraj jejich úsilí nemotivuje jen tím, že spoluvyhlašuje
soutěž „Vesnice roku“, ale také
„Program obnovy venkova“,
kde si menší obce mohou žádat
o dotace na opravy a rozvoj svého majetku. V letošním roce takto Ústecký kraj rozdělil bezmála
28 milionů korun právě pro malé
obce – naše vesnice. I přesto nebyly všechny žádosti uspokojeny a do obnovy venkova by bylo
potřeba investovat každoročně
mnohem více. Zachováním
a rozvojem našich malých sídel
máme šanci zachránit naši kulturní krajinu severočeských Sudet, která už tak utrpěla tím, čím
si prošla v posledních osmdesáti
letech. Řada vesnic se z toho dodnes nevzpamatovala a bez systémové podpory se možná ani už
nikdy nedostane. Plně podporuji
úsilí všech starostů malých obcí,
aby se jim podařilo udržet v nich
mladé rodiny, vzdělané lidi, živnostníky a vůbec všechny možné
nadšence, kterým záleží na osudu jejich vesnic. Všichni tito si
zaslouží velký dík a také obdiv,
protože často bojují s větrnými
mlýny. Závěrem si dovolím ještě jednu úvahu. K těm 354 samosprávám je v Ústeckém kraji
třeba připočítat ještě cca 900
místních částí, tj. vesnic nebo
různých osad, které nemají svého starostu a svoji radnici, ale
byly historicky připojeny k městům nebo střediskovým obcím.
Někde jsou reprezentovány
osadními výbory nebo třeba jen
místními spolky a sdruženími,
které také dlouhodobě usilují
o jejich rozvoj. I všichni tito by
si zasloužili velké uznání a možná samostatnou soutěž „Místní
část roku“. Dokonce se dá posílit i jejich sebevědomí třeba tím,
že se nechá zpracovat a schválit
jejich originální vlajka a znak –
stačí k tomu souhlas příslušného zastupitelstva. Tak směle do
toho a ústecký venkove HLAVU
VZHŮRU!

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

O

bdobí školního vyučování ve školním
roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín jarních prázdnin

3. 2. - 9. 2. 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice,
Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad
Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10. 2. - 16. 2. 2020

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim,
Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

17. 2. - 23. 2. 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov,
Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov,
Louny, Karviná

24. 2. - 1. 3. 2020

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk,
Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, FrýdekMístek

2. 3. - 8. 3. 2020

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Prahavýchod, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město,
Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín

9. 3. - 15. 3. 2020

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily,
Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad
Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod,
Bruntál

Podzimní prázdniny připadnou na úterý
29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna
2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020
je tzv. ostatním svátkem podle zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy
1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním
roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Okres nebo obvod hl. města Prahy
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Zářijové novinky v autobusové dopravě DÚK
O
d 1. září dochází v Ústeckém kraji k několika změnám v autobusové dopravě. Ve
východní části kraje se sjednotí
trasa linky 452 a všechny spoje
pojedou z Bahratalu do Verneřic. V úseku mezi Lovečkovicemi
a Úštěkem nově pojede prodloužená linka 632 (z Konojed na
Úštěk a dále až do Lovečkovic).
Náměstek hejtmana Jaroslav
Komínek k tomu řekl: „Snažili
jsme se cestujícím vyjít vstříc

a Doprava Ústeckého kraje zajistila dobrou přestupní návaznost
mezi oběma linkami 452 a 632,
takže cestování v tomto směru by
mělo zůstat dobré. Na Úštěcku
přicházíme ještě s jednou novinkou - mezi Úštěkem a Lukovem
začne od září jezdit nová autobusová linka 630, na této lince
přibude zastávka Úštěk, Lukov,
hlavní silnice (dříve se jmenovala Úštěk, škola). Linka 630 bude
v provozu ve dnech školního vy-

učování a pojede obousměrně
čtyřikrát denně s tím, že některé
spoje budou jen na objednávku.“
Právě linka 630 nahradí mezi
Úštěkem a Lukovem linku 633,
která se o tento úsek zkracuje.
Na lince 451 se prodlužují tři
spoje z Ústí nad Labem až do
Homole. K poslední změně ve
východní části kraje dochází na
linkách 638 a 685 - 31. srpna
končí dlouhodobá uzavírka silnice II/118 u obce Písty, která

trvala půl roku. V západní části
kraje bude od 1. září linka 488
nově zastavovat ve směru z Ústí
nad Labem do Duchcova také
v zastávce Ústí nad Labem,
pod Holoměří. Na linkách 569
a 732 budou z důvodu přesunu
učiliště zrušeny školní posilové
spoje mezi Chomutovem a Údlicemi. U linek 725 na Lounsku
a 742 na Žatecku dojde k několikaminutovému posunu některých spojů.
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Navštivte informační stánek
DÚK na litoměřickém výstavišti

P

okud se chystáte na 43. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, můžete se dozvědět i řadu zajímavých informací o veřejné integrované dopravě a možnostech
výhodného cestování po Ústeckém kraji. Během pondělí 16.
září bude pro veřejnost k dispozici v pavilonu A litoměřického
výstaviště informační stánek Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
a to po celý den výstavy od 9 do 17 hodin. Pokud se do Litoměřic nechystáte, máte v nejbližší době možnost stánek DÚK
navštívit na Dožínkách Ústeckého kraje 7. září v Peruci nebo
na Dni otevřených dveří Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova dne 1. září v Chomutově.

Představujeme nové železniční dopravce na pravidelných
linkách v Ústeckém kraji – Regiojet

N

Děčín

Teplice
laky

U1

U7

U1

Ústí nad Labem

ní v

Ran

U5
Bílina

Most

Chomutov
16

Kadaň-Prunéřov

2
U3

Litvínov

U3

Litoměřice

U32

Štětí

U13

ecelé čtyři měsíce před zahájením provozu se železniční dopravce RegioJet naplno
připravuje na svůj prosincový
vstup na regionální linky v Ústeckém kraji. Vlaky RegioJet
nahradí od změny jízdního řádu
v části kraje dosavadního dopravce, České dráhy.
Nové spoje vyjedou na základě smlouvy uzavřené mezi
Ústeckým krajem a společností
RegioJet od neděle 15. prosince
a to na následujících linkách: U1
Děčín – Ústí n. Labem – Most,
U3 Litvínov – Teplice (pouze
ranní vlaky), U5 Ústí n. Labem
– Bílina – Most, U7 Děčín hl.n.
– Ústí n. Labem – Střekov, U13
Most – Žatec, (U1)+U16 Chomutov – Kadaň a U32 Ústí n.
Labem západ – Štětí. Vlaky dopravce RegioJet se objeví poprvé
v netradičním zeleno-žlutém nátěru, který ctí barvy integrovaného systému Dopravy Ústeckého
kraje. V povoleném dvouletém
přechodovém období se nejprve
v těchto barvách představí moto-

U
1)+

(U

Kadaň

Postoloprty
Žatec

rové soupravy řady 628, od roku
2021 pak už nejmodernější elektrické jednotky PESA Elf.eu.
Ve vlacích RegioJet budou
platit papírové jízdenky a nově
i čipové karty Dopravy Ústeckého kraje, s čímž se zvýší komfort
a možnosti integrovaného cestování v kraji. Integrované jízdenky Dopravy Ústeckého kraje
budou tak kromě dosavadních
prodejních míst nově dostupné

Vlaky budou mít netradiční žluto-zelený nátěr.

i ve vlacích Regiojet a na prodejním místě, které RegioJet otevře
v železniční stanici Postoloprty
- a to jak v papírové, tak v elektronické formě.
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek
prozradil i další novinky: „RegioJet během podzimu spustí
internetové stránky, kde budou
uveřejněny veškeré informace
týkající se spojů na území Ústeckého kraje, a v regionu představí s předstihem i své vlaky.
Hned od prosince se pak cestující mohou ve všech vlacích Regiojet v kraji těšit například na
bezplatný internet.“
RegioJet je aktuálně největší ryze soukromý železniční
dopravce ve střední Evropě
a významným zaměstnavatelem v dopravě. Jeho vlaky nyní
spojují Prahu s Ostravskem,
Košicemi, Brnem, Vídní či Bratislavou.

Královská města Ústí nad Labem a Litoměřice budou slavit svá výročí
Pokračování ze strany 1
atímco v Ústí se bude slavit
jen v sobotu, v Litoměřicích
se oslavy protáhnou na sedm
dní. Během nich se mohou návštěvníci těšit na porci tanečních
a hudebních vystoupení (Michal

Z

Hrůza, Ewa Farna, Kamelot,
Ivan Hlas Trio a další), videomapping, na dobový jarmark
a další atrakce. Vše důležité se
bude konat v neděli 15 září, kdy
v 15 hodin půjde na Mírové náměstí velkolepé defilé Litoměři-

čanů. Uspořádá se také pokus
o zapsání do České knihy rekordů o co nejpočetnější přípitek.
Více o obou akcích na webech
měst:
www.litomerice.cz
www.usti-nad-labem.cz

JAK VZNIKLO LOGO LITOMĚŘICKÝCH OSLAV?
Grafička Eva Vopelková předložila nejlepší grafický návrh vizualizace oslav 800 let města Litoměřice. Litoměřice jsou jedno
z nejmalebnějších a nejstarších

měst severu Čech. Jak tuto dlouhou historii podat moderně? Jak
promluvit k co nejširší skupině
veřejnosti? Takovéto otázky si
kladla autorka vítězného návrhu Eva Vopelková. „Chtěla jsem
propojit historii se současností do jednoho celku a hravostí
oslovit děti, dospělé i seniory.
Z historie poukazuji především
na původ Litoměřic jakožto přístavního města, nejznámější architektonické památky a okolní
krajinu. Současnost ve vizuálním stylu zastupuje především
novodobé pojetí grafického
návrhu a jeho hravé ztvárnění
města v kontrastu s vážnou tváří
historie,“ charakterizuje grafička vítězné dílo.
Narativní ilustrace detailně
popisuje polohu města a jeho

části. Jsou zde zastoupena i panelová sídliště, která jsou silným
vjemem nynějších obyvatel.
Dolní část ilustrace zobrazuje
zástup lidí, bez kterých by města
nebylo. Dále jsou zde znázorněny hlavní architektonické ikony
jako Kalich, radnice či kostel
Všech svatých a v horní části
okolní hory, jež zasazují Litoměřice do Českého středohoří.
Město počátkem prosince vydá
sadu upomínkových předmětů
symbolizujících významné výročí. „Chybět nebudou trička,
látkové tašky, náramky, zápisníky, tužky, kalendáře, ale i flash
disky, dámská kolekce drobných
doplňků apod.,“ jmenuje vedoucí odboru Eva Břeňová, podle
níž půjde o pěkné dárky vhodné
i pod vánoční stromeček.

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.

Přírodní bylinková mýdla
z Mýdlárny Rubens - v původně rodném hnízdě v obci Růžová
na Děčínsku založila Miloslava
Hrachovcová mýdlárnu. Na rozlehlé zahradě obklopené krásnou přírodou Národního parku
České Švýcarsko byl postupně
vybudován Pension Růžák s relaxační zahradou a mezi zelení
vyrostla prosklená budova mýdlárny Rubens, v jejíchž útrobách
najdete obchůdek a tvořivé dílničky. Mýdla jsou zde vyráběna
pouze z látek vyskytujících se
v přírodě a ručně, tzv. zastudena,
což zaručuje zachování všech
výživných složek v mýdlech.

plného provozu. Každý si najde
to svoje a hosté odjíždějí překvapení a hlavně nadšení. Důraz je
kladen na prezentaci kraje coby
krajinného unikátu, zájemci si
mohou vybrat jak z individuálních výletů sestavených na míru,
tak z nabídky hromadných výletů. OFFROAD SAFARI bylo
certifikováno značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

Léčivé účinky přírody jsou zakomponované do produktů ke
každodennímu používání. Bylinková zahrádka je propojena
s chodníky naboso a plážovým
barem s posezením v příjemné,
zelené trávě či v písku. S okouzlujícím západem slunce jako na
dlani a se skleničkou v ruce, si
můžete odpočinout od městského shonu a pobýt v pozitivní náladě ve spojení s přírodou. Mýdla
Rubens získala na své výrobky
certifikát ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®
a místo výstupního razítka naleznete na každém mýdle ručně
vyryté R. Po předchozí dohodě
je možné si objednat prohlídku
mýdlárny s výkladem a ukázkou
výroby přírodního mýdla.

a málo známých míst, která
stojí za objevování. Na začátku
cesty nasednete do off-roadu
a zkušení průvodci vás vezmou
na místa, kam se běžně nepodíváte. Ještě za jízdy, a pak na
zajímavých zastaveních, budete
naslouchat příběhům krajiny
a místních obyvatel. Není to ale
jenom o tom vidět a slyšet něco
například o sopečném Českém
středohoří, vinařských oblastech Krušných hor, o odlehlém
Doupovsku, o místech hornických tradic, ale především něco
zažít. Zkusíte si rýžovat české
granáty, ochutnat zdejší skvělé pivo, víno nebo domácí sýry,
podíváte se na rodinnou farmu
nebo přímo do uhelného dolu za

Zážitková turistika po severozápadních Čechách - společnost OFFROAD SAFARI založil
v roce 2015 Martin Bareš s cílem
seznamovat veřejnost s krajinou
severozápadních Čech, s krajinou plnou kontrastů industriálních oblastí, přírodních krás

Třebívlické farmářské produkty - zámecké vinařství Třebívlice bylo vybudováno v letech
2004 – 2010 do jedinečného
panoramatu Českého středohoří a současně bylo obnoveno 35 hektarů kvalitních vinic.
Patronkou vinařství je baronka
Ulrika von Levetzow, poslední
láska Johanna Wolfganga Goetha a vinice zámeckého vinařství
jsou vlastně původně její vinice. Jí bylo šestnáct let, když se
v Mariánských Lázních poznala
s Goethem, kterému bylo 76 let.

A v Třebívlicích bylo její panství.
Vinařství si zakládá na spojení
lokální gastronomie s kvalitním
vínem a zážitkovou turistikou.
Vedle vína zde můžete ochutnat regionální produkty vlastní
výroby, které jsou připravovány
přímo v Zámeckém vinařství
Třebívlice. Certifikát ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® získaly výrobky pomalu
pečený bůček, drůbeží paštika
a škvarková pomazánka. Vlastní
receptury jsou dílem šéfkuchařů a mistra řezníka. Všechny tři
produkty obsahují suroviny, které jsou osobně vybírány od lokálních farmářů a pěstitelů.

příjemný den do Evaně, na zahradu ateliéru Eiwan manželů
Aleny a Miloše Hrubých, na zahradu plnou kamení, se kterým
se dají dělat divy. Z vlastních
autorských aktivit obou manželů vyplynul nápad pořádat tvůrčí
dílny, které byly certifikovány
značkou POOHŘÍ regionální
produkt®. Filosofií manželů je
znovubudování vztahu a lásky
k opravdovému materiálu, ke
krajině, přírodě a místu, ve kterém člověk zapustil své kořeny.
Hledat a nacházet způsob, jak
uctít krásu země. V rámci programu jsou účastníci seznámeni
s kameny kolem sebe. Společně
pak všichni tvoří například velké
pískovcové koryto, kamenné talismany, šperky z opuky. Výrobky si lze v dílně přímo zakoupit.
V nabídce jsou originální bytové
i zahradní šperky, závěsné dekorace, přírodní plastiky, sošky,
misky, svícny, aj. z lokálního kamene. Dále zahradní ptačí pítka,
květináče a sochy z přírodního
pískovce.

Mezi kameny domova v ateliéru Eiwan - přijeďte strávit

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje Fláje mají své infocentrum
vodního díla Fláje na Mos- částí včetně patřičné prezentační
si v mostecké nemocnici prohlédli revitalizovaná oddělení Utecku,
které obsadilo v an- podpory vyšly přibližně na 19,5

P

rezentaci letos dokončených
investičních akcí v areálu
Nemocnice Most, o. z., připravila pro členy Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje Krajská zdravotní, a. s.
Ukázce předcházelo jednání
výboru, jehož členy jsou i předseda představenstva KZ Ing. Jiří
Novák a generální ředitel Ing.

„Jsem velmi rád, že jsme kolegům, členům Finančního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje
měli možnost ukázat přímo na
místě, jak pokračuje postupná
obnova nemocnice, kterou vedení společnosti nastartovalo před
pěti lety. Sami se přesvědčili, jak
investiční finanční podporu Ústeckého kraje největší poskytovatel zdravotní péče konkrétně
zde v Mostě využívá. Jsme za ni
rádi a děkujeme za ni,“ řekl Jiří
Novák, předseda představenstva KZ.
Kompletní rekonstrukce ambulantní části chirurgického
oddělení mostecké nemocnice
si vyžádala úpravy části 3. nadzemního podlaží (výměna všech
dveřních křídel včetně zárubní,
nové podlahy). Došlo k výměně
stávajících podhledů, provedení veškerých finálních povrchů
stěn a stropů, k výměně všech
stávajících zařizovacích předmětů (umývadla, WC). Instalovány byly nové elektrorozvody
včetně svítidel. Součástí rekonstrukce rovněž bylo vytvoření
recepce pro příjem pacientů

Petr Fiala. Revitalizovanými
prostory chirurgických ambulancí, přemístěného neurologického oddělení a nově zřízené
lůžkové rehabilitace na oddělení
následné péče v Zahražanech je
provedli primáři František Janů,
Stanislav Slavík, Tomáš Zelenka
a hlavní sestra mostecké nemocnice Šárka Gregušová.

Členové Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
si prohlédli v mostecké nemocnici mimo jiné rekonstruované chirurgické
ambulance.

a zřízení nového zákrokového
sálku. Investiční akce byla podpořena Ústeckým krajem a cena
díla překročila 11,5 milionu
Kč včetně DPH. Ústecký kraj
podpořil rovněž rekonstrukci
mosteckého
neurologického
oddělení v dosud nevyužívaných
prostorách v 8. nadzemním podlaží budovy B nemocnice.
Zřízení lůžkové rehabilitace na oddělení následné péče
Zahražany II je investiční akcí,
kterou Krajská zdravotní, a. s.,
financovala z vlastních zdrojů
s cenou díla 25,3 milionu Kč.
Celkově přibylo 29 lůžek oddělení rehabilitace. Při rekonstrukci
byly provedeny kompletní nové
rozvody elektro, vody, kanalizace, vzduchotechniky a vytápění. Dále byly provedeny nové
omítky, podlahy, dlažby, obklady
a nová výmalba. Nová vodoléčba
obsahuje nové masážní vany,
Kneipův chodník a závěsné zařízení pro manipulaci s nechodícími klienty. Pro vybavení rekonstruovaných prostor oddělení
rehabilitace má KZ vyčleněnu
částku 750 000 Kč včetně DPH.

ketě „československá“ Stavba
století 23. místo, bylo otevřeno
veřejnosti informační centrum
Fláje. V přehradním stavitelství
se Fláje pyšní unikátní pilířovou
konstrukcí.
Stavba informačního centra
byla realizována jak z vlastních
prostředků státního podniku Povodí Ohře, tak i z dotačních prostředků Evropské unie. Celkové
náklady na vybudování všech

Budova Infocentra Fláje.

43. ROČNÍK

Pořadatel:

43. ročník podzimního veletrhu
Zahrada Čech se koná pod
záštitou ministra zemědělství
Miroslava Tomana.

13. – 21. 9.
Vstupné/předprodej:
Běžné vstupné
150 / 120 Kč
Důchodci, děti, studenti, ZTP 120 / 100 Kč
Rodinné vstupné
350 / 300 Kč
Držitelé ZTP-P a děti do 140 cm
zdarma
Zahrada 2019 - inzerát 277x90 mm.indd 1

mil. Kč. Informační centrum
obsahuje tři části – vlastní budovu Informačního centra Fláje,
Informační centrum na vodním
díle Rauschenbach v sousedním
Sasku a turistickou stezku s informačními tabulemi. Při slavnostním přestřižení pásky nechyběli ani zástupci Ministerstva
zemědělství ČR či Ministerstva
zemědělství a životního prostředí SRN - Sasko.

Děčín
n

2019

Otevírací doba:

Chomutov

Ústí nad
d Lab
Labem
m

Most
Mediální partneři:

od 9 do 17 hodin
00

Teplice

Partneři:

00

Louny

www.zahrada-cech.cz
13. 8. 2019 11:43:08

Ústecký kraj
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Závod v Ústí: úžasná příroda i prostředí chemičky.
Exkluzivní místa pro amatérské běžce i evropskou špičku

N

ejrychlejší trať, nejsvižnější
časy a také jedinečné spojení přírodního běhu se zastávkou
v průmyslovém areálu. Takový
je Mattoni 1/2Maraton Ústí nad
Labem, devátý závod RunCzech
sezony oceněný IAAF Road Race
Gold Label a pětihvězdičkovým
certifikátem Evropské atletiky.
Běžci z celé republiky, ze zahraničí, a především protagonisté EuroHeroes (letos se startovní
pole obejde bez Afričanů) se mohou těšit na 9. ročník exkluzivního závodu pořádaného RunCzech už v sobotu 21. září. Ten
se termínově posunul o týden do
příjemnějšího podzimního období ideálního pro dálkové běhy.
Profil a prostředí zdejšího půlmaratonu se mezi všemi ostatními v kalendáři RunCzech sezony
žádnému jinému nevyrovná.
Zaprvé se běží téměř po hladké
trati, kde atleti nenarazí na větší
stoupání ani klesání. A zadruhé tamní okruh přeje extrémně
rychlým časům, a to jak v případě
elitních, tak i amatérských běžců.
„Tři sezony po sobě na severu Čech vítěz mužského závodu
zaznamenal čas pod hodinu,
což je známka obrovské kvality
i důkaz, že trať je skvěle postavená. Výbornou zprávou je i to, že
si v Ústí velká část startovního
pole „hobbíků” vytvořila osobní
rekordy, z čehož máme také my
organizátoři obrovskou radost,”
uvedl ředitel regionálních závodů RunCzech Tomáš Coufal.

přijede potvrdit zisk druhého titulu a její dosavadní časy tomu
napovídají. Vždyť drží individuální evropské rekordy hned na
několika tratích RunCzech. Na
loňském ústeckém závodu dokonce zaznamenala své osobní
maximum 1 hodina 10 minut
a 45 vteřin. Jenže kvalitní prověrku budoucí šampionky zařídí v posledním klání Ukrajinka
Darya Maykhailova (1:12:28)
a také Polka Izabela Trzaskalská
(1:11:33). Mezi nejlepší tři ženy
by se ráda vklínila také Němka
Katherine Heing (1:12:44). Na
dobrý výsledek čeká také Češka
Tereza Hrochová (1:16:12).
Organizátoři letos sáhli ještě
k několika drobným změnám na
trase. Ta se kosmeticky změní při
průběhu areálem průmyslového
podniku Spolchemie. Podnik
zato zvažuje zatraktivnění nového úseku výstavou nejrůznějších
archivních předmětů z výroby.

Rychlou trať ocení zvláště elitní závodníci série EuroHeroes
Challenge. Ta nabízí závody, které jsou určené pouze evropským
atletům. V Ústí celý čtyřdílný
seriál vygraduje a třešničkou na
dortu by byl i dosavadní nejlepší
půlmaratonský čas. Vítězství je
mezi muži nejblíže Ital Yassine
Rachik, ženské kategorii suverénně vládne svými výkony Lilia
Fisikovici. Oba sportovci vyhráli
všechny předcházející závody,
ale zdaleka nemají výhru v kapse.
O vítězství se přijede poprat
skvěle běhající Polák Marcin
Chabowski (1:02:24). Srovnatelný čas zdobí i jeho potenciálního
pronásledovatele Španěla Jaume Beata (1:02:29) a také Itala
Ahmeda El Mazouryho (1:02:39).
Do Top 5 by z Čechů rád nakoukl
i nejlepší současný půlmaratonec
Vít Pavlišta (1:05:09).
Lilia Fisikovici, vedoucí žena
série EuroHeroes Challenge,

dm rodinný běh Ústí nad Labem

Sportovní odpoledne si užijí děti i dospělí.

„Trať se nepatrně mění také
v Předlicích,” připomíná Coufal.
Běžcům změnu trasy může vynahradit malé překvapení v podobě účasti bývalého reprezentačního a profesionálního boxera
Lukáše Konečného, s kterým se
mohou potkat přímo na okruhu
a změřit síly. S ním se do závodu
zapojí i jeho boxerští svěřenci.
Aby tu známých nebojácných
sportovců nebylo málo, Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
poběží i uznávaná česká boxerka
Fabiana Bytyqi přezdívaná Andělská pěst a vítězka profesionál-

ního boxerského titulu. Ti všichni
se společně s tisíci dalšími běžci
nechají v nějtěžších chvílích motivovat písněmi z 12 Music pointů rozmístěných podél trati.
Tradičně se v Ústí nad Labem jezdí také SPOLCHEMIE
Český pohár v Handbike, který
ještě získá na prestiži. „Letos
se juniorský závod pojede nově
ve formátu Mistrovství České
republiky, tudíž se zde bude bojovat o tituly domácích mládežnických mistrů,” těší Tomáše
Coufala. V rámci závodní soboty
se poběží také dm Rodinný běh,

který odstartuje už ve 13:30.
Zúčastnit se ho může celá vaše
rodina i ti nejmenší. Součástí
Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad
Labem, který je zapsán do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, je také Běh o pohár rektora Univerzity Jana Evangelisty
Purkyněho i závod štafet 2Run
na 10+11 km. Hlavní závod odstartuje v 15 hodin. Celého běžeckého dne se může zúčastnit
až 7 000 dospělých i dětí. Těšíme
se, že si s námi zaběháte, nebo
přijdete povzbudit závodníky
kolem trati.

MATTONI 1/2MARATON ÚSTÍ NAD LABEM

dm family run Ústí nad Labem

21. ZÁŘÍ 2019 – START: 13:30
21 SEPTEMBER 2019 – START: 1:30 AM
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MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON | ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL
21. září 2019 – start: 15.00 | September 21, 2019 – start: 3 pm

Velká Hradební
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19
Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / square
Technické zázemí | Technical area:
Atrium magistrátu / Atrium of the City Hall
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / square

Start / Cíl | Start / Finish: Mírové náměstí / Mírové square
Seřadiště | Line-Up: Mírové náměstí / Mírové square
Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Hrnčířská » U Nádraží » U Kostela (1 km) »
Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská » Velká Hradební (2 km) »
Velká Hradební » Hrnčířská » Mírové náměstí (3 km) » Cíl / Finish

1

trasa závodu/ směr závodu
race course/ direction of the race

první pomoc
first aid

km vzdálenost
km distance

hudební produkce
music point

seřadiště
line-up

toalety
toilets

km

start / cíl
start / finish

trasa závodu / směr závodu
race course / direction of the race

občerstvovací stanice
refreshment point

km vzdálenost
km distance

osvěžovací stanice
sponges point

předávací místo štafet (5, 10, 15 km)
relay exchange point (5, 10, 15 km)

první pomoc
first aid

km
1

Předpokládaný čas prvního a posledního běžce (časový limit)
Estimated time of the first and the last runner (cutoff time)
15:03 / 15:14

8

15:23 / 16:12

15

9

15:26 / 16:20

15:43 / 17:10

2

15:06 / 15:22

16

15:46 / 17:18

technické zázemí
technical area

hudební produkce
music point

3

15:09 / 15:30

10 15:28 / 16:28

17

15:48 / 17:26

seřadiště
line-up

toalety
toilets

4

15:11 / 15:39

11

18

15:51 / 17:34

15:31 / 16:36

5

15:14 / 15:47

12 15:34 / 16:45

19

15:54 / 17:43

start / cíl
start / finish

6

15:17 / 15:55

13

15:37 / 16:53

20

15:57 / 17:51

Running Expo
Running Expo

7

15:20 / 16:03

14

15:40 / 17:01

21 16:00 / 18:00

Trasa závodu | List of street
Start » Mírové náměstí » Revoluční » Panská » Brněnská » Pařížská (1 km)
» Velká Hradební » Předmostí » most E. Beneše (2 km) » Národního
odboje » Děčínská (3 km) » Železničářská » Střekovské nábřeží
(4 km) » Střekovské nábřeží » most E. Beneše » Předmostí » U Nádraží
(5 km) » Malá Hradební » Revoluční (6 km) » Tovární (7 km) » Textilní
(8 km) » U Vlečky » Hrbovická » Otočka / turn » Hrbovická » (9 km) »
U Vlečky » Na Luhách » Tovární (10 km) » Kekulova » areál / factory
area Spolchemie (11 km) » Brněnská (12 km) » Pařížská » Velká Hradební
(13 km) » Předmostí » most E. Beneše » Národního odboje » Děčínská
(14 km, 15 km) » Vítězná (16 km) » Otočka / turn » Vítězná » Děčínská
(17 km, 18 km) » Děčínská » Železničářská (19 km) » Střekovské nábřeží
(20 km) » Most E. Beneše » Předmostí » Hrnčířská » Mírové náměstí
(21 km) » Cíl / Finish

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL

Studenti se v rámci projektu podívali do Španělska a Dánska Hejtman Bubeníček přijal děti z Kiržačského okresu

S

třední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda dokončila dvouletý projekt klíčové akce KA2 – Strategická partnerství programu Erasmus+, v němž
partnery byly španělská zemědělská škola EFA
El Soto v Chauchině a dánská zemědělská škola
Landbrugskollen Sjaeland v Höngu.
Projekt byl zaměřen na hledání rozdílů mezi
ochranou přírody a intenzivní zemědělskou produkcí v partnerských zemích. V průběhu dvouletého projektového období se žáci i učitelé seznámili
s faunou a florou národních parků a chráněných
krajinných oblastí všech partnerských zemí, s aktivitami, které je nutné provádět na jejich zachování a ochranu, navštívili přilehlé zemědělské podniky a zjistili, jaké vlivy má intenzivní zemědělská
produkce na ekosystémy chráněných oblastí. Žáci
z každé země nejprve připravili prezentace o národních parcích, chráněných oblastech a zemědělství svého regionu, a poslali je svým partnerům ke
zhlédnutí a prostudování. Poté každá partnerská
země zorganizovala pětidenní vzdělávací aktivity pro své partnery, při nichž žáci se svými učiteli
prováděli různé poznávací a pracovní aktivity v národních parcích a v zemědělských podnicích.
V dubnu 2018 se uskutečnily pětidenní vzdělávací aktivity v České republice, kterých se zúčastnily
skupiny šesti žáků z každé partnerské zahraniční
školy, lokalitou byl Národní park České Švýcarsko.

D

Účastníci si v Českém Švýcarsku zkusili vypouštění
lososů do říčky Kamenice.

Účastníci si například vyzkoušeli vypouštění lososů do říčky Kamenice či práci v ZOO Děčín.
V listopadu 2018 se skupina českých a dánských
studentů zúčastnila vzdělávacích aktivit ve španělské Granadě, kde žáci navštívili Národní park Sierra Nevada, pracovali v něm a seznamovali se se
zemědělskou produkcí regionu Andalusie.
V květnu 2019 navštívili čeští a španělští studenti Dánsko, kde měli možnost poznat partnerskou školu - její chod, školní farmu a také několik
rodinných farem zaměřených na chov masného
a mléčného skotu. Vyzkoušeli si dojení tradičním
způsobem, ale viděli i velkou farmu vybavenou
nejmodernějšími dojícími automaty. Velmi unikátní byla návštěva prasečí farmy a farmy zaměřené
na chov kuřat pasoucích se na lánech s medvědím
česnekem.
Připravila: Mgr. Ivana Vávrová

vacet dětí z ruské Kiržače ve
Vladimirské oblasti zavítalo
v rámci partnerské spolupráce
města Rumburk a Kiržač do Ústeckého regionu. Na krajském
úřadu v Ústí nad Labem je přijal
také hejtman Oldřich Bubeníček,
který jim představil Ústecký kraj
a poté s dětmi krátce podebatoval.
Ústecký kraj má podepsané memorandum o spolupráci
s Vladimirskou oblastí již od roku
2017. Ještě delší je však partnerství města Rumburk a Kiržač,
trvá více než 30 let. „Jsem moc

rád, že jste k nám zavítali a díky
tomuto výměnnému pobytu
máte možnost poznat i náš kraj.
Nedávno jsem navštívil Vladi-

mirskou oblast, která je naším
zahraničním partnerem, a věřím
v budoucí úspěšnou spolupráci,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Skupina dětí z ruského Kiržače.

Slovo náměstka hejtmana pro školství Petra Šmída

B

líží se začátek nového
školního roku, což je pro
mnoho dětí zásadní okamžik
v životě. Některé nastoupí
poprvé do mateřské školy, některé do první třídy základní
školy. Jiní zahajují svou profesionální dráhu - ať už nástupem do učiliště, gymnázia nebo odborné školy.
Jsem přesvěcen, že přes prázdniny bylo vykonáno
mnoho dobré práce. Že pedagogové i jejich žáci
v mnohých případech najdou ve svých školách a tří-

dách celou řadu vylepšení prostor pro učení a studium. Vrátí se do vymalovaných tříd, opravených
tělocvičen nebo na školním hřišti naleznou nové
herní prvky. Ústecký kraj jako zřizovatel svých škol
se touhle cestou vydal. Bylo investováno významné
množství finančních prostředků. Předpokládám,
že i ostatní zřizovatelé se zachovali podobně. Taková méně viditelná součást práce ředitele školy je
toto zabezpečit, za to je třeba jim poděkovat. Všem
členům pedagogického sboru, všem nepedagogickým pracovníkům i všem dětem přeji, ať na konci
školního roku mají radost z dosažených výsledků.

Ústecký kraj
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Komise Rady Asociace krajů pro sociální věci
vyzývá k dofinancování sociálních služeb
K
omise pro sociální věci
Rady Asociace krajů ČR
se sešla na jednání v Ústeckém
kraji. Stěžejním tématem byla
problematika financování sociálních služeb, kdy krajům
chybí na řádné zajištění všech
typů služeb při zvýšení mzdo-

vých nákladů pro pracovníky
v sociálních službách miliarda
korun.
Hejtman Ústeckého kraje
a předseda komise přivítal přítomné: „Práce této komise je
nesmírně důležitá, protože se
snaží zlepšovat situaci v sociál-

Komisi předsedá hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
uprostřed 1. náměstek Martin Klika a zcela vlevo Miroslav Andrt, radní pro
sociální věci.

ní oblasti, a to jak uživatelů služeb, tak pracovníků.“
Hlavním tématem k řešení
byla chybějící miliarda na dofinancování sociálních služeb
na tento rok. Ministryně práce
a sociálních věcí Maláčová se
sice pochlubila tím, že jednu
miliardu krajům zaslala s předstihem, ale dále je vyzvala, ať
chybějící miliardu čerpají z evropských fondů. Komise prověřila možné čerpání dotačních
prostředků z Operačního programu Zaměstnanost a konstatovala, že dofinancování
sociálních služeb v roce 2019
z prostředků OPZ je věcně nereálné. Z potřebné 1 miliardy
korun by letos bylo možné dále
využít z dotačních prostředků
OPZ max. 59 milionů Kč.
Martin Klika, 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje,
řekl: „Přístup ministerstva
ohrožuje fungování sociálních

služeb v krajích a vytváří dlouhodobou nejistotu. Proto komise požádala Radu Asociace
krajů, aby bezodkladně jednala
s MPSV a s vládou o zajištění
potřebných prostředků na dofinancování služeb v letošním
roce a zároveň aby jednala
o prostředcích na příští rok podle skutečných potřeb a požadavků krajů.“
Komise dále odmítla principy navrhované novely zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, které vedou k centralizaci řízení systému sociálních služeb. Prostřednictvím
Rady Asociace krajů chce také
vyzvat MPSV a vládu k zajištění finančních prostředků pro
všechny druhy sociálních služeb, nikoliv jen pro určitý druh,
aby byl zachován rovný přístup
k sociálním službám.
Další jednání Komise pro sociální věci se uskuteční v říjnu.

Kraj má další rozvojové projekty, které jej
přiblíží hospodářsky vyspělým regionům

U

ž tři měsíc je ve funkci ředitele Inovačního centra
Ústeckého kraje Martin Mata.
A hned se vrhnul do práce.
„Práce pana ředitele přinesla
za tak krátký čas velký úspěch.
Jsem přesvědčený, že Inovační
centrum je velmi silný a důležitý partner, který bude rozvíjet
v kraji dvě významná témata,
Smartcity a Mobilitu. Tyto dva
okruhy budou transformovat
náš kraj ve své blízké budoucnosti,“ řekl Martin Klika, 1. náměstek hejtmana.
„Za velmi přínosné považuji
navázání partnerských vztahů
s lidmi a organizacemi, které

chtějí našemu kraji opravdu pomoci. Ať je to Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně, regionální
pobočka Agentury Czechinvest,
Krajská hospodářská komora i tým programu RE:START
a Ústecký kraj (odbor Strategie,
přípravy a realizace projektů). Ti
všichni se v poslední době semkli
a vyvinuli společné úsilí při hledání nových příležitostí. Tato
spolupráce už přináší své ovoce,“ byl potěšený Martin Mata,
ředitel Inovačního centra ÚK.
„Týmově se snažíme přesvědčit o schválení Mobility Inovation Hubu i u nás a blížíme se
k finálním jednáním pro schvá-

lení. Tento projekt podporovaný ministerstvem průmyslu má
ambici se věnovat startupovým
projektům v automotive odvětví. Jde o první národní projekt
v našem kraji, který bude o vývoji inovací a startupů rozhodovat
spolu s Czechinvestem, Autosapem (sdružení automobilového průmyslu, pod níž patří například Škoda Digi Lab apod.)
i s naší univerzitou. Je to pro nás
ohromná výzva a důležitá startovací čára. V kraji se budou vyvíjet a realizovat projekty z oblasti
mobility nejen celé republiky, ale
i ze zahraničí. Mobilitu je potřeba chápat jako celek, nikoliv jen

30/8 – 1/9/2019

#visitczechrepublic

Závodní víkend zahrnuje
• FIA European Truck Racing Championship
• Seyﬀarth Sport R8 LMS Cup
• Renault Clio Cup Central Europe
• KIA Platinum Cup
• Truckfestival

Hlavní body doprovodného programu
• Spanilá jízda závodních tahačů
ulicemi Mostu s kulturním programem
a autogramiádou jezdců na 1. náměstí pátek 30. srpna od 16:35 do 17:50 hodin

• The Most Truck Festival - akce pro všechny
truckery, spediční, dopravní společnosti
a milovníky kamionů, ale také přehlídka
se spoustou zábavy pro širokou veřejnost;
její součástí je také spanilá jízda kamionů
po závodní dráze
• Grid walk
• Autogramiáda jezdců
• Taxijízdy v upravených
speciálech
• Atrakce pro děti
• OC Race

Vstupenky je možné zakoupit on-line prostřednictvím webových stránek autodromu v sekci VSTUPENKY.
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jako autonomní auto od Tesly,
které se bude řídit samo. Elektromobilita, vodík jako palivo,
5G síť, nové technologie a propracovanější bezpečnostní prvky v autech jsou díky inovacím
každý rok o kousek dále a zde
vidím cestu jak se zapojit,“ podotkl Mata.
„Inovační centrum bude nadále podporovat odvětví, jako
je chemie a průmysl, které jsou
v našem kraji historicky ukotvené. Nyní však přidává dvě
nová rozvojová témata, Mobilitu
a Smartcity. Tyto dva okruhy jsou
nadějí jak transformovat náš kraj
do budoucna,“ dodal Klika.

srpen 2019
VÝROČÍ

D

ne 1. 9. 1944 zemřel v Ústí nad
Labem Leopold Pölzl, politik, ústecký starosta (nar. 14. 11. 1879). Byl
významným českým německojazyčným
sociálnědemokratickým komunálním
politikem. Pocházel z Rakouska, byl
činný jako novinář, roku 1913 se usadil
v Čechách. V letech 1920-23 a 1931-38
byl starostou, v letech 1923-31 prvním
náměstkem starosty jednoho z největších československých převážně německojazyčných měst, průmyslového
a „rudého“ Ústí nad Labem. Jeho nesporným úspěchem byla rozsáhlá politika výstavby sociálně dostupných bytů. Pölzl se zasloužil
i o stavbu známého mohutného ústeckého mostu, pro který prosadil
název Most Edvarda Beneše podle tehdejšího prezidenta, o němž se
domníval, že bude významnou postavou česko-německého porozumění a jednoty.
ne 23. 9. 1999 zemřel Jaroslav
Klápště, malíř starého Mostu, grafik a ilustrátor. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde ho vedli
František Tichý a Emil Filla. Ve své tvorbě se zaměřoval na oblast Podkrkonoší,
ale zachycoval také proměny střední
části města Most.

D

Hejtman se setkal se zakladatelem babyboxů

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček spolu
s náměstkem pro oblast zdravotnictví Stanislavem Rybákem
se setkali se zakladatelem babyboxů Ludvíkem Hessem, který
hejtmanovi poděkoval mimo
jiné i za finanční podporu při výměně babyboxu v Chomutově.
„Jsem moc rád, že jsem vás
poznal osobně, velmi si vážím
vaší práce, která dává šanci na
život těm nejmenším,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu setkání. Ludvík Hess otevřel
diskusi o vybudování babyboxu
v Lounech a Žatci a požádal vedení o pomoc s jeho realizací.
Okres Louny je tak stále jediným
okresem v kraji, kde babybox
chybí. Jednání o zřízení probíhají již několik let, ale vhodné místo se stále nepodařilo najít.
První babybox byl představen a otevřen 1. června 2005 na

pražském Hloubětíně. V rámci
České republiky jich je celkem
76 a od roku 2005 zachránily
194 novorozenců. Letos už bylo
do babyboxů odloženo 14 dětí.
V Ústeckém kraji vstoupilo rodinám do života díky babyboxu 18
dětí. V Ústí nad Labem bylo dle
statistik odloženo nejvíce dětí,
to je 6. Naopak v Litoměřicích
v babyboxu neskončilo zatím
žádné miminko.
„Babyboxy vnímám pro rodiče jako ultima ratio a pro děti
jako druhou šanci na život.
Často hovořím o tom, že jsou to
takové transportní stanice od
rodičů, kteří děti nechtějí nebo
vzhledem ke své sociální situaci
mít nemohou, k těm rodičům,
kteří o dítě stojí a chtějí ho,“ řekl
babydědek Ludvík Hess. „Máme
jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko,“ dodal.

Ústecký kraj
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Chomutovská nemocnice jako již čtvrtá v Krajské krátce
zdravotní splňuje akreditační standardy SAK
Č

N

emocnice Chomutov, o.
z., je již čtvrtou z pěti nemocnic spravovaných Krajskou
zdravotní, a. s. (KZ), která se
stala akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát
o udělení akreditace obdržela
nemocnice na základě splnění
akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p.
s., (SAK ČR). V závěru loňského roku stejně uspěla děčínská
i ústecká nemocnice. Letos
v květnu se k nim přidala Nemocnice Most, o. z. Akreditace
má platnost tři roky.
Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační
komise ČR“ ve všech nemocnicích Krajské zdravotní, a. s.,

probíhá od roku 2015. Cílem
největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém
kraji je získat akreditaci pro

všech pět nemocnic do konce
roku 2019.
„Vedení Krajské zdravotní
je na dobré cestě ke splnění

Chomutovská nemocnice obdržela tento certifikát.

jednoho ze svých důležitých
cílů. Chomutovská nemocnice je již čtvrtou z pěti nemocnic, které společnost spravuje, s prestižním certifikátem.
Jsem přesvědčen, že také nemocnice v Teplicích, která má
návštěvu akreditační komise
před sebou, bude úspěšná
a podaří se jí podmínky splnit a akreditaci do roku 2022
získat. Zaměstnancům Krajské zdravotní v chomutovské
nemocnici blahopřeji a děkuji
všem za přístup, díky kterému se tento významný krok
nejen pro nemocnici, ale i pro
celou Krajskou zdravotní, podařil,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
KZ.

Královské město bude hostit filmový festival

V

Litoměřicích se na konci
prázdnin, ve dnech 30. 8. 1. 9., uskuteční 19. Filmový festival. Jedná se o přehlídku výrazných snímků, které není běžně
možné vidět na velkém plátně.
Letošním ústředním tématem
je Touha a vášeň. Cestovatelská,
erotická, fotbalová, imaginativní, múzická … anebo houbařská,
která je stěžejní i pro vizuál celého festivalu. Proč zrovna houby?
„Nechtěli jsme, aby byl vizuál

spojen pouze s vášní milostnou
či erotickou, což bývá často ta
první, která každého napadne.
Naším záměrem je pojmout
téma touhy a vášně šířeji. Houbaření je velkou vášní řady lidí
a zároveň se s vizuálem plným
hub dá hrát, vymýšlet zábavné
piktogramy, hlášky. Myšlenka
vizuálu i jeho grafické zpracování, o které se postarala Eva
Vopelková, baví a upoutá pozornost“, řekla k volbě motivu
Hana Galiová, ředitelka Filmového festivalu Litoměřice.

Pátek 30. 8. 2019
Divadélko Minimax - 13:00,
Vysnění, Kino MÁJ - 11:00,
Houbaření, 13:00 Dům bláznů,
15:30 Step Across the Border,
17:30 vernisáž Anna Žaludová
Les, 18:00 Parazit.
Letní kino - 21:30 Dva nula.

d 15. září do 22. ledna příštího roku se v Ústeckém
kraji uskuteční v rámci 8. ročníku festivalu klasické hudby Hudební setkání VIII. několik zajímavých koncertů. Prvním z nich
bude na zámku Jezeří koncert
houslisty Jaroslava Svěceného
společně s klavíristou Václavem
Máchou, a to 15. září 2019.
Symbolicky po sedmi letech od
prvního koncertu projektu Hudební setkání.
Letošní ročník, který se koná
za významné podpory Ústeckého kraje, představí poslucha-

čům opět mistry svého oboru
– zmiňovaného houslistu Jaroslava Svěceného, operní pěvkyni Evu Urbanovou, klavíristu
Igora Ardaševa a Ivana Klánského, Panochovo kvarteto
a vokální soubor Adventus Domini. „Hudebníky na koncertech doplní mistři mluveného
slova, herci Josef Somr, Barbora Munzarová či Carmen Mayerová,“ uvedl Michal Mašek,
ředitel akce.
Veškeré informace o festivalu a jeho historii naleznete na
www.hudebni-setkani.cz.

V

přátelském duchu se uskutečnilo
setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a generálního
konzula Ruské federace Mikhaila Nikolaevicha Ledeneva na Moldavě. Hejtman spolu s ředitelem krajského úřadu
Milanem Zemaníkem hovořili s konzulem mimo jiné o nedávné
pracovní zahraniční cestě delegace Ústeckého kraje v partnerské
oblasti Vladimir. Při této cestě se hejtman a jeho náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš setkali s vedením
Vladimirské oblasti, s českým ředitelem tamních závodů Hame
Foods či navštívili dětský letní tábor organizovaný městem Kiržač,
které je partnerským městem Rumburku.

N
Sobota 31. 8. 2019
Divadélko Minimax - 11:00
Čtyři minuty, 13:15 Chemo,
17:30 Psí odpoledne.
Kino MÁJ - 9:30 Slunce v síti,
11:00 Nebeské dny, 12:45 Cesta
smrti kapitána Scotta k jižní točně, 15:15 Posedlost.
Kinokavárna - 11:00 Ozvěny
Anifilmu, 15:00 Pásmo krátkých
filmů.
Letní kino - 20:30 Jízda.
Litho Lito - 16:00 ukázky filmů
z Litoměřic, od 17:15 procházka
po filmových místech s Filipem

Hrbkem, 18:30 Amatérské filmy
Emila Kubiše.
Šapitó u Letního kina na Střeleckém ostrově - 22:00 Ventolin
– koncert.
Neděle 1. 9. 2019
Divadélko Minimax - 11:00 Lupič, 13:00 Nejkrásnější portrét.
Kino MÁJ - 9:30 Deváté srdce,
11:00 Tři barvy: Červená, 13:00
Rozkvetlé údolí, 15:00 Pravidla
pro všechno.
Kinokavárna - 9:30 Ozvěny Anifilmu, 11:00 Ozvěny Anifilmu.

Festival Hudební setkání zaplní zámky, divadlo i knihovnu v Ústeckém kraji

O

tvrtý ročník startupového festivalu
Festup, který podporuje Ústecký
kraj, se uskuteční 22. října od 11 hodin v prostorách Pedagogické fakulty
UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže
8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné
zkušenosti i důležité kontakty z praxe. V rámci festivalu uvidíte interaktivní expozici startupů (včetně gastronomických) či praktické příběhy úspěšných podnikatelů. Pokud žáci shání praxi či brigádu, mohou se zúčastnit „HR rande“ - rychlých seznamovacích
koleček s firmami a startupy, které hledají posilu do týmu. Připravena bude také soutěž podnikatelských nápadů, se kterými mohou
žáci nejen odstartovat svou kariéru, ale také vyhrát ve festivalové
soutěži iPhone a další ceny. Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webu www.festup.cz, případně
se neváhejte obrátit přímo na organizátory - Inovační centrum Ústeckého kraje (vanova@icuk.cz / 602 355 981). Akce probíhá pod
záštitou Martina Kliky, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje.

Na osmém ročníku vystoupí například Jaroslav Svěcený nebo Eva
Urbanová.

Mistrovství České re

publiky

ích
profesionáln
ých hasičů
a dobrovoln
v požárním sportu
30. 8. — 1. 9. 2019

ově budovaný úsek Labské stezky
Dobříň – Račice (na Litoměřicku)
získal nový povrch. Do konce prázdnin by tak, díky investici Ústeckého
kraje, měl nabídnout možnost pohodlné a bezpečné jízdy mimo hlavní komunikace z Roudnice nad
Labem až do Záluží. Labská stezka, evropská dálková cyklotrasa,
je jednoznačně jednou z nejkrásnějších a nejoblíbenějších říčních
stezek v Evropě. Včetně odbočky do Prahy nabízí stezka téměř
1300 kilometrů jedinečného spojení historie, architektury a přírody. Vede atraktivním prostředím koridoru řeky Labe od pramene
v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu.

Postaví vodní dílo Kryry?

P

ovodí Blšanky, pravostranného přítoku Ohře pod
Žatcem, je dlouhodobě jedním
z nejsušších v Česku. Spolu se
sousedním povodím Rakovnického potoka v povodí Berounky
se setrvale potýká s nedostatkem vody ve vodních tocích,
a tím i špatnou dostupností vody
pro uživatele nejen Ústeckého
kraje (zemědělství, průmysl).
Snaha tuto neblahou situaci
řešit je dlouhodobá. Řeší ji vláda,
Ministerstvo životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství a také
Ústecký kraj. „Nejvýznamnějším
z těchto připravovaných opatření
je vodní nádrž Kryry na Podvineckém potoce v povodí Blšanky.
Vodní nádrž s předpokládaným
celkovým objemem téměř osm
milionů m3 by měla být zdrojem
vody nejen pro povodí Blšanky,
ale i pro povodí Rakovnického

potoka,“ uvedl Jan Svejkovský,
mluvčí Povodí Ohře. Vodní dílo
by sloužilo především pro závlahy rozsáhlých chmelařských
a zemědělských oblastí a k nadlepšování průtoků v tocích v období sucha. Investorem nádrže je
státní podnik Povodí Ohře.
Spolu s dalšími, menšími nádržemi v povodí Blšanky by měla
nádrž v Kryrech zajistit vyšší
průtoky v tocích a být zdrojem
vody zejména pro závlahy. Sypaná hráz by měla mít výšku téměř
20 metrů a délku 360 metrů. Zároveň s přípravou vodního díla
Kryry připravuje Povodí Ohře
výstavbu vodního díla Mukoděly
přímo na Blšance.
„Reálná doba přípravy největšího z připravovaných opatření, tedy vodního díla Kryry, je
přibližně 20 let,“ uzavřel Svejkovský.

V Mukově a v Teplicích uctili
památku amerických letců

P

ietním aktem u pomníků
v Mukově a na Písečném
vrchu v Teplicích uctili přítomní památku amerických letců,
sestřelených 21. července 1944
nad Teplickem. Věnec Ústeckého kraje přijel k pomníku v obci
Mukov položit hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Součástí akce k 75. výročí Dne
amerických letců byl tradičně
průjezd kolony vojenských vozi-

del z druhé světové války a průlet
letadel Leteckého klubu Teplice.
Nad regionem a nejbližším okolím byly tehdy sestřeleny čtyři bombardéry. Jeden se podle historiků
zřítil u Křížatek, dva do ulic města
Teplice a další nedaleko obce Mukov na Bílinsku. Při těchto haváriích nebo těsně po nich zahynulo 22
letců, přičemž v Teplicích byli lynčováni davem místních obyvatel.
V Oseku byl jeden letec zastřelen.

MĚSTSKÝ STADION
ÚSTÍ NAD LABEM
GENERÁLNÍ
PARTNER

TITULÁRNÍ
PARTNEŘI

Hejtman Oldřich Bubeníček se jde poklonit americkým letcům, kteří
našli svou smrt na Bílinsku.

Ústecký kraj
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Danceshock mění lokalitu, na prestiži neztratí
Š
esté Mistrovství světa v disciplínách Street Show a Disco
Show a Světový pohár v Disco
Dance míří opět do Ústeckého
kraje. Tentokrát však mění lokalitu. Velká sportovní akce se
bude od 19. do 22. září konat
místo v Ústí na děčínském zimním stadionu.
Šampionátu se zúčastní přes
2000 tanečníků z 18 zemí světa. „Máme tu čest pořádat již
6. ročník této akce, která se po
pěti letech přesouvá do Děčína

na zimní stadion. V rámci této
akce proběhne v pátek 20. září
akce Danceshock Open Air,
kde se kromě účastníků soutěže
představí také místní taneční
skupiny a hosté v čele se Sámerem Issou nebo vítězkou Superstar Sabinou Křovákovou,“
nechala se slyšet ředitelka akce
Silvie Netíková. Vše pak vyvrcholí společným průvodem na
velké finále.
Loni to byla velká jízda.

Na numismatické výstavě jsou i komiksy či poukázky ze zajateckých táborů

V

Oblastním muzeu v Chomutově se koná až do 29.
září výstava věnovaná numismatice. Pobaví a poučí dospělé
i děti. Nabízí jak odborné informace, tak zábavné aktivity.
Impulzem ke vzniku výstavy je
letošní 50. výročí vzniku chomutovské pobočky České numismatické společnosti, zatímco
Česká numismatická společnost
v letošním roce slaví už 100. výročí své existence.
Výstava v muzejních prostorách chomutovské radnice seznamuje návštěvníky s činností
chomutovských numismatiků,
díky kterým bylo vydáno již ně-

K vidění jsou zajímavé kousky.

kolik publikací. Návštěvníci
mohou obdivovat zejména významné nebo jinak zajímavé
numismatické nálezy z oblasti
Chomutovska. Oblíbenými exponáty jsou také místní historická nouzová platidla a účelové
známky, které mají v regionu
bohatou historii.

„Zmatené peníze“ je název
druhé části chomutovské výstavy. Ta byla zapůjčena z Regionálního muzea v Litomyšli.
Jak název naznačuje, věnuje se
zmatkům ve financích, konkrétně ve financích států zapojených
do první světové války. K vidění
jsou opět nouzové peníze, kolkování bankovek, poukázky ze zajateckých táborů apod. Návštěvníky jistě překvapí neobvyklá
témata zobrazená na tehdejších
platidlech – jsou jimi výjevy
z historie a pověstí, komiksy, humorné motivy a různé kuriozity.
Vystavujeme na 250 papírových
platidel z let 1803 až 1924.

Nudit se zde nebudou ani ti
nejmenší, na dětské návštěvníky v muzeu čeká výtvarná dílna
(tvorba vlastní měny), magnetické skládačky, převlékání do
kostýmů (a focení v nich) nebo
třeba originální společenské hry.
Výstavu v září doplní také dvě
přednášky odborníků pro širokou veřejnost: V rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 7. 9.
proběhne od 14 hodin v muzeu
na radnici přednáška Václava
Pinty „Nejslavnější česká mince
– pražský groš“. Ve středu 11. 9.
od 16 hod. se tamtéž uskuteční
přednáška Pavla Moravce „Vznik
československé měny“.

Na gymnaestrádě byli v české výpravě i cvičenci z Ústeckého kraje

V

ýprava České republiky se vrátila ze
světové gymnaestrády pořádané v Rakousku. V ní bylo také několik cvičenců
z Ústeckého kraje. Letošní ročník celosvětové přehlídky všech druhů gymnastiky,
kterou pořádá mezinárodní gymnastická
federace každé čtyři roky, se letos konala
v rakouském městě Dornbirn nedaleko Bodamského jezera.
Letos se gymnaestrády zúčastnilo 18160
sportovců z 69 států. Výprava České republiky byla s 873 lidmi šestou největší.
Gymnaestráda začala společným nástupem
všech zúčastněných, vztyčením vlajky pořádající země, gymnaestrády a gymnastické
federace. Všichni účastníci měli oblečení,
které reprezentuje jejich zemi.
Tato přehlídka je rozdělena na pódiová
vystoupení menších skupin a na hromadné

skladby. V této části gymnaestrády se představila skladba České asociace sportu pro
všechny s názvem Gymnastický sen a dvě

Česká výprava čítala 873 cvičenců.

skladby České obce sokolské s názvem
Spolu a Chlapáci. Všechny skladby patřily
k tomu nejlepšímu, co bylo na gymnaestrádě z hromadných skladeb předvedeno,
a sklidily od diváků zasloužený potlesk.
V pódiových vystoupeních byla možnost
spatřit nejen dokonalé výkony sportovní
gymnastiky na nářadí i bez, ale také jednoduchá cvičení malých dětí, běžných cvičenců, seniorů, ale i cvičenců s různým hendikepem. Nedílnou součástí celé akce byly
prodejní stánky, kde jednotlivé státy prezentují své výrobky v oblasti sportovního
vybavení a seznamují ostatní návštěvníky
se zajímavostmi své země. V českém stánku
tím byla například publikace Brána, magazín pro návštěvníky Ústeckého kraje. Další
gymnaestráda bude v roce 2023 v Amsterodamu.

srpen 2019
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali křížek na návsi v Kostelci nad Ohří. Na výhru se
může těšit: Vladimír Velan
z Ústí nad Labem, Jaroslava
Soukupová ze Štětí a Pavel
Auterský z Mostu. Výhercům
gratulujeme.
Dnešní hádanka nás zavede do jednoho z okresních
měst, které letos slaví 800 let
od založení. Na
fotografii vidíte
barokní kostel,
kterému se podle jeho fasády
také někdy říká bílý kostel a je
dominantou hádaného malebného města na soutoku Labe

a Ohře. Kostel pochází ze 12.
století a v historii prošel řadou
přestaveb. Patří mezi kulturní
památky České republiky. Víte,
jak se kostel jmenuje a ve kterém městě se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 18. září
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
Výstava 11. stíhací letecký
pluk Žatec představuje vojenskou leteckou jednotku, která
působila na nedalekém žateckém
letišti. Návštěvníci se dozvědí
nejen o historii pluku, také si
prohlédnou modely strojů, na
kterých létali zde působící piloti.
K vidění však nebudou jen modely, ale také předměty, které tvořily samotná letadla, například
brzdící štít z legendárního československého letadla L-29 Delfín.
Výstava potrvá do 29. září.
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 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 Africký šperk ze
sbírky Marie Imbrové představí
více než 200 exponátů. Africké
šperkařství má tisíciletou tradici
a nezastupitelnou roli v místních
kulturách a váže na sebe role,
které v evropském kontextu již
nevnímáme. Šperk etnického

charakteru prezentuje svého nositele. K vidění do 30. září.
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 Židovské rodiny na
Lounsku představí židovské
obyvatelstvo v Lounech a okolí.
Návštěvníky seznámí s historií
synagogy nebo židovských hřbitovů. Představí například osud
Josefa Bulovy, který emigroval
do Ameriky, kde vybudoval světoznámou hodinářskou firmu.
Na výstavě, která potrvá do 15.
září, budou k vidění také rituální předměty z 18. až 20. století.
V rámci sběratelské výstavy Panenky Věry Věnčigrochové si
návštěvníci mohou prohlédnout
nejrůznější typy panenek a dalších doplňků. Výstava potrvá do
30. září.
OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
Výstava Děti na jabloni představuje malby a instalaci Petry
Švecové, které vycházejí z hledání a vytváření vlastního mikrosvěta, zároveň ale reagují na
samotný prostor a příběh děkanského kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. Jde o hru
se symboly, která ale zároveň řeší
obraz jako takový – práci s prostorem mezi jednotlivými prvky
i paměť plátna. K vidění do 13.
října.

křížovka o ceny

O

tázka V jakém pohoří se nachází vrch Mědník u Kovářské?
byla tajenkou naší červencové křížovky. Odpověď na ni byla:
v Krušných horách. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří
od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Ludmila Česalová z Libochovic, Oluše Zemanová z Bíliny, Marta Paulíková z Proboštova,
Jan Cibuzar z Meziboří a Pavel Drugda z Ústí nad Labem. Všem
k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červencová 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 18. září 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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