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PERUC SLAVILA
SKLIZEŇ ÚRODY
DOŽÍNKAMI

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
mnozí z vás, kteří krajské noviny čtou
pravidelně, se již z našich stránek seznámili s mým názorem, jak by se měl
stát zachovat k obyvatelům Ústeckého
kraje, který byl řadu let srdcem energetiky v rámci celé republiky. Několik
generací místních lidí pro zajištění
světla i tepla do všech koutů naší země
obětovalo své zdraví i životní prostředí. I to se historicky podepsalo na další
budoucnosti tohoto kraje. Teď konečně nastává období, kdy se
opět stavíme na špici, tentokrát na špici rekultivací a zahlazování stop po těžbě uhlí. Ve spolupráci s Inovačním centrem
Ústeckého kraje, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně i dalšími partnery se navíc stáváme i průkopníky ve využívání zdrojů
nové energie. Dopravní podnik Ústeckého kraje plánuje pořídit
nové autobusy na stlačený zemní plyn, kraj bude s krajským
městem spolupracovat na testování autonomních systémů
a projektů v rámci konceptů Smart region a Smart cities velmi
rychle přibývá. Všechno to jsou kroky, které Ústecký kraj povedou zase o trochu víc dopředu.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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VYHRÁLA ŠÉFKA
RODINNÉHO CENTRA

V REGIONU
SE NATÁČÍ SERIÁL
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Republikový šampionát v požárním
sportu nadchl diváky a lámal rekordy
K

rajské město hostilo
po tři dny 48. ročník
mistrovství České republiky
v požárním sportu družstev
HZS ČR a 66. mistrovství
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Ústecký
fotbalový stadion přivítal
na své ploše 200 sportovců
z řad profesionálních hasičů, 514 sportovců a sportovkyň z řad dobrovolných
hasičů, 80 rozhodčích
a desítky dalších účastníků
a hostů.
Pokračování na straně 8
Nefalšovaná radost hasičů po finále disciplíny výstup na věž.

Půlmaraton v Ústí má za vítěze prvního Šluknovský výběžek se pyšní NEJ obcí v republice
C
neafrického běžce

N

ěmec Henrik Pfeiffer a Angličanka Jess Piasecki si
nejen na Mattoni 1/2Maraton
Ústí nad Labem 2019 vylepšili osobní rekordy, ale zároveň
ovládli své kategorie a v evropských rekordech opanovali 9.
ročník běžecké akce, která je
zapsána do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje.
Organizátoři seriálu RunCzech poprvé na sever Čech nepozvali elitní africké vytrvalce,
chtěli vyzvednout výkony evropských běžců. Uspořádali jim EuroHeroes, který vyvrcholil právě
v krajském městě. Mezi domá-

elkem 206 obcí ze všech
krajů České republiky se letos přihlásilo do pětadvacátého
ročníku soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova.
Na Jarmarku venkova v Luhačovicích se
rozhodovalo o celkovém šampionovi.
Komise hodnotila například společenský
život, aktivity občanů,
podnikání, ale i občanskou vybavenost,
úspory energií či péči o veřejná
prostranství a zeleň. Z prvenství
se radovala Lipová na Děčínsku.
Pro celý kraj, ale hlavně pro
obec, ve které žije šest stovek
obyvatel je to obrovský úspěch.
„Velká gratulace pro starostu

cími muži potvrdil post české
jedničky Vít Pavlišta a v čase
1:06:57 proběhl cílem jako devátý. Mezi ženami skončila taktéž devátá Tereza Hrochová (čas
1:17:11).
Ústeckého půlmaratonu, jenž
se může pyšnit zlatou známkou
IAAF, se zúčastnilo letos 3529
běžců. Rodinný běh, který odstartoval náměstek hejtmana
Stanislav Rybák, zvládlo 2556
rodičů a dětí.
Stovky lidí stály podél trati ústeckého půlmaratonu. Ten byl letos bez
afrických běžců a běžkyň.

a občany za mnohdy i mravenčí
práci, kterou pro obec odvádějí.
Jsem rád, že se obec ze Šluknovska může srovnávat s těmi nejlepšími vesnicemi v republice,“
poděkoval k vítězství
v soutěži hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Vítězná
obec a nositel titulu
Vesnice roku ČR 2019
získá finanční odměnu formou dotace
od ministerstva pro
místní rozvoj finanční odměnu
2,6 milionu korun a osobní automobil. Lipová svým vítězstvím
zopakovala úspěch další vesnice
na Děčínsku, Jiřetína pod Jedlovou, která slavila stejný úspěch
na konci 90. let minulého století.

Ústecký kraj rozdělí v poslední výzvě 167 milionů korun na kotlíkové dotace

V

pondělí 16. září odstartovala poslední vlna kotlíkových
dotací. Ústecký kraj v ní rozdělí
167 milionů korun. Detaily výzvy
na výměny kotlů v domácnostech
představil na půdě Krajského
úřadu Ústeckého kraje ministr
životního prostředí Richard Brabec spolu s prvním náměstkem
hejtmana Martinem Klikou a ředitelem Státního fondu životního
prostředí Petrem Valdmanem.
I v letošním roce mohou obyvatelé podat svou žádost výhradně
elektronicky přes internet. Již
dnes si tedy mohou předvyplnit
potřebné dokumenty. Celkově by
v našem kraji mělo být v této výzvě vyměněno 1 610 kotlů.
„Ústecký kraj byl kdysi prvním krajem, kde se s kotlíkovými dotacemi začalo. Za podpory
Státního fondu životního prostředí a ministerstva životního

prostředí jde již o čtvrtou výzvu. Celkem jsme jich v našem
kraji měli už ale vyhlášeno šest.
V aktuální výzvě nebude již podpořena výměna za nový kombinovaný kotel uhlí/biomasa. Od
poslední výzvy není po žadatelích již požadováno provádění
takzvaných mikroenergetických
opatření ani dokládání průkazů
energetické náročnosti budov,“
popsal několik pravidel první
náměstek hejtmana Martin Klika, do jehož gesce kotlíkové dotace spadají.
Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč.
Podle druhu pořizovaného zdroje tepla si žadatelé mohou přijít
na 95 tisíc až 120 tisíc korun,
dalších 7 500 korun je bonus pro
obyvatele žijící v obcích se zhoršenou kvalitou ovzduší. Opět
bude podporována výměna sta-

rých kotlů první či druhé emisní
třídy, a to za kotle na biomasu,
plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Právě kotle první emisní třídy bude od září roku
2022 zakázáno používat. Na
podporu výměn byl také spuštěn
dotační program kotlíkových

půjček administrovaný SFŽP
ČR a obcemi, který žadatelům
umožní výměnu zdroje předem
zafinancovat a překlenout tak
období do získání financí z přiznané dotace.
„Obyvatelé Ústeckého kraje
doposud vyměnili v kotlíkových

Zleva: Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, ministr
životního prostředí Richard Brabec a 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

dotacích přes 3 000 kotlů. V letošní výzvě mají poslední šanci
na výměnu za velmi výhodných
podmínek. Navíc rodiny, které
na výměnu zdroje tepla nemají
našetřené peníze, mohou v Ústeckém kraji žádat o kotlíkovou
půjčku, z níž výměnu zaplatí
a dotaci následně využijí na její
částečné splacení. S vyřízením
půjčky pomáhají vyškolení pracovníci přímo na obecních úřadech. S výměnou starých kotlů
by nikdo neměl váhat, nejstarší
typy totiž nebude možné od září
2022 provozovat. Díky kotlíkovým dotacím rodiny ušetří při
nákupu kotle i jeho provozu, vyhnou se případné pokutě a přispějí k lepšímu ovzduší ve své
obci, a to říkám ve vší vážnosti,
protože právě vytápění domácností se na ročním průměru
rakovinotvorného benzo(a)py-

renu v Ústeckém kraji podílí 50
procenty,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.
Ředitel Petr Valdman doplňuje: „Státní fond životního prostředí ČR připomíná, že o finance na kotlíkové půjčky pro své
občany mohou obce žádat do 29.
listopadu tohoto roku.“
Po elektronickém odeslání
kompletní žádosti přijde žadateli potvrzení i s pořadovým číslem
žádosti, do 24 hodin pak i potvrzená žádost, kterou je nutné
vytisknout podepsat a v listinné
podobě vše do 10 pracovních
dnů doručit na podatelnu krajského úřadu. Příjem žádostí
tedy odstartoval 16. září a bude
možné je podávat až do konce
října 2020. V případě, že budou
do této doby vyčerpány finanční
prostředky, bude příjem žádostí
ukončen dříve.

Ústecký kraj
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Polská delegace z partnerského okresu
Ostróda přijela do Ústeckého kraje

D

elegace z polského okresu Ostróda přijela v rámci partnerské spolupráce do
Ústeckého kraje. Oba regiony
letos slaví pět let od podpisu
vzájemné spolupráce. Před dvěma měsíci jela delegace z Ústeckého kraje do Polska. Hlavním
tématem setkání byly oslavy 20.
výročí vzniku okresu Ostróda.
Nyní přijeli naši severní sousedé poznávat krásy Ústeckého
regionu.

Během tří dní, které polská delegace strávila v Česku, se setkala
v Bílině s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem
a navštívila mnoho zajímavých
míst Ústeckého kraje. Skupina
v čele se starostou Powiatu Ostróda Andrzejem Wiczkowskim
a místostarostou Janem Kacprzykem byla nejvíce nadšena z prohlídky města Děčín či z fotbal golfu, jež si členové výpravy zahráli
na Dymníku v Rumburku.

NAVŠTÍVILI NÁS

Němečtí starostové jednali
s hejtmanem o společných projektech

Němečtí starostové Claudia Kluge a Heinz-Peter Haustein na návštěvě krajského úřadu.

S

tarosta města Olbernhau
Heinz-Peter Haustein a starostka Deutschneudorfu Cladia
Kluge oplatili hejtmanovi Bubeníčkovi návštěvu v jejich obcích
na hřebenech Krušných hor a zavítali do krajského města Ústí nad
Labem. Jednali mimo jiné o přípravě přeshraničních projektů na
nové programovací období.
Starosta Haustein představil
dva záměry na projekty. Jeden
by se týkal proškolení a vybavenosti hasičů v krušnohorských
obcích. Druhý projekt by mohl
pomoci k rekonstrukci hraničního mostu v Brandově. Na oba
hledá partnery na české straně.
Hejtman Bubeníček přislíbil

pomoc ze strany Ústeckého kraje. „Znám osobně řadu starostů
a jsem přesvědčený o prospěšnosti a užitečnosti aktivit, které
přispějí k vybavení dobrovolných
hasičů moderní a spolehlivou
technikou. Věřím, že pro tento
záměr nalezneme vstřícnou odezvu,“ řekl hejtman Bubeníček.
Starostové se dále zajímali o pokračování těžby uhlí na
české straně, o aktuální situaci
v lesích či o klimatickou politiku České republiky. Pozvali také
hejtmana na další návštěvu při
příležitosti tradiční místní zabíjačky. Při té by mohly pokračovat přípravy na podání společného přeshraničního projektu.
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Můj názor: POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ NA CNG? VÝBORNÁ VOLBA
Dopravní společnost Ústeckého kraje chce z dotačního titulu nakoupit autobusy na stlačený zemní plyn (CNG), krajské město
Ústí nad Labem zase ve spolupráci s krajem bude testovat autonomní systémy. To je jen malá ukázka několika projektů, které
se věnují moderním zdrojům energie a rozvoji takzvaného Smart regionu. Dovolíme si tedy otázku položit takto: „Jak se vy
osobně díváte na nové zdroje energie? Je podle vás právě toto cesta pro udržitelnější budoucnost?“
do debaty o tom, kde získat další
zdroje na dobíjení, to je kapitola
sama o sobě. Chceme zvyšovat
počet eletromobilů, ale přitom
se neplánuje zvyšovat výroba
elektrické energie. DSÚK v současné době nemá prostor na
experimenty, které jsou teprve
v plenkách. To ale neznamená,
že se tím v dalších letech při obměně vozového parku nebudeme zabývat.

Jaroslav Komínek (KSČM),
radní pro dopravu a krajský zastupitel
Jsem rád, že myšlenku pořídit autobusy na zemní plyn vyhodnotili jako správnou všichni
zastupitelé, kteří tento záměr
jednohlasně podpořili. DSÚK se
rozhodla nakoupit další autobusy s pohonem na šetrnější palivo
– stlačený zemní plyn (CNG)
hlavně ze dvou důvodů. Předně
nám záleží na snižování jakéhokoli znečištění ovzduší v Ústeckém kraji a dále je výhodné to,
že lze na tato vozidla čerpat dotaci, a tím snížit finanční výdaje
krajské organizace. V současné
době se hodně mluví o dalších
alternativních pohonech. Většina z nich je ovšem technologicky ještě v zárodku, zatímco
kraj potřebuje takovou dopravu,
která je odzkoušená, dostupná
a s rozsáhlou infrastrukturou.
Hovoří se o pohonu na elektrický proud, a to buď ze sítě, či
z vodíku. Osobně se domnívám,
že ve vodíku je budoucnost, ale
v současné době, kdy je problém s pořízením vozidel i s infrastrukturou, není jeho využití
příliš reálné. Možná později při
obměně vozového parku DSÚK.
Také myslím, že elektromobily, respektive eletrobusy, které
čerpají svůj pohon čistě „ze zásuvek“, nejsou krok správným
směrem a že to budoucnost
ukáže. Ono se totiž čím dál více
ukazuje, že větší rozšíření je spíše utopií, a to z několika důvodů.
Základem jsou baterie, které
tvoří 50 procent samotné ceny
vozidla, navíc mají mizernou
energetickou hustotu, dlouho se
dobíjejí a nikdo neví, co se bude
dít při jejich likvidaci. Pouštět se

Miloslav Andrt (ČSSD), krajský zastupitel
Náš kraj po desítky let napájel
celou republiku elektřinou, dodával uhlí statisícům domácností,
aby měly teplo. Byl zde soustředěn těžký i chemický průmysl,
který neúměrně zatěžoval zdejší
životní prostředí i naše zdraví.
Zisky a efekty z čerpání tohoto neobnovitelného přírodního
bohatství se někde rozplynuly
a nám zde zůstaly jizvy nejen
v krajině, ale i v lidských duších
a osudech. Místo abychom zůstali tahouny, propadli jsme se
postupně až na samé dno – vévodíme už pouze statistikám s nejvyšší kriminalitou, zadlužeností,
nezaměstnaností, počtem sociálně vyloučených lokalit, nebo naopak s nejnižší vzdělaností. Mladí a perspektivní lidé se od nás
stěhují a obchodníci s chudobou
sem na revanš přesídlují problémové rodiny z Prahy, středních
Čech nebo Slovenska. S těmito
neblahými trendy se ale rozhodně nechceme smířit! Obrovská
příležitost je pro nás právě v inovacích, alternativních zdrojích
energie, chytrých řešeních a udržitelných způsobech dopravy
a bydlení. Dnešní doba je velmi
dynamická, a kdo v těchto ohle-

dech zaváhá, nejen že zůstane
„stát opodál“, ale prakticky nemá
už ani šanci ostatní dohnat. To, že
se dopravní podnik rozhodl pro
nákup autobusů na zemní plyn,
je sice chvályhodné, ale rozhodně
to nestačí. Už nyní se vyvíjejí progresívnější technologie – třeba
auta i autobusy na vodík. A protože v našem kraji máme hned
dva výrobce takového vodíku,
měli bychom tuto příležitost také
bez otálení „chytit za pačesy“.
Dá se říci, že poloha Ústeckého
kraje je velmi strategická, neboť
se nachází na půli cesty mezi Prahou a Drážďany. Z toho bychom
do budoucna měli hodně těžit.
A také z toho, že máme v krajském městě univerzitu, ale také
inovační centrum a v kraji řadu
firem, které se zabývají aplikovaným výzkumem a mají šanci být
lídry svého oboru – třeba v oblasti nanotechnologií a moderní
chemie. Vytvářejme tedy co nejlepší podmínky, aby třeba mladí
vědci a doktorandi měli důvod
v našem kraji zůstávat a zakládat
tu i své rodiny. Některé vybydlené čtvrti nebo nevyužívané průmyslové areály by se tak mohly
po přestavbě stát tzv. SMART
zónami, tedy moderními částmi
měst, kde se testují nové chytré
technologie – třeba autonomní
vozidla bez řidičů – budují se zde
nízkoenergetické nebo dokonce
energeticky soběstačné domy
a vytváří prostředí pro komunitní
život, spolupráci a rozvoj občanské společnosti.

Bohumil Ježek (SPD), krajský zastupitel
Rozhodnutí zakoupit autobusy na CNG považuji v současné
době za výborné řešení. Toto

množství autobusů ani přes svůj
vysoký roční nájezd kilometrů sice životní prostředí příliš
nezlepší, ale je správné, že se
Dopravní společnost Ústeckého kraje vydává cestou šetrnou
k životnímu prostředí, navíc
s nízkými provozními náklady.
Vzhledem k využití autobusů
na linkách kraje, jejich vytížení,
složitému terénu, vytápění a garážování mimo centrální garáže
(hlavně v zimě), jde mimo naftových motorů a LPG vlastně
o jedinou možnost. CNG má
v porovnání s LPG a naftou největší výhřevnost, náklady na km
jsou nejnižší. Autobusy na CNG
jsou vyrobeny jednopalivovým
systémem, cena je téměř stejná
jako u autobusů na naftu. Palivo
CNG nemá v porovnání s naftou
a LPG téměř žádné emise, je nejekologičtější a nejekonomičtější.
Existují i systémy, které najdou
v budoucnosti velké uplatnění.
Jedná se o vodík, nejrozšířenější
prvek, bezbarvý, bez zápachu,
silně výbušný, s vysokou rychlostí hoření, při spalování téměř
nepotřebuje vzduch. Do přírody
vypouští pouze vodu a trošku
oxidu dusíku. V budoucnu se
bude vodík přidávat do zemního
plynu, palivo má název HCNG.
Pro autobusy DSÚK zatím není
možné použít, skladování i čerpací stanice jsou složité a drahé.
Dalším velmi perspektivním
autobusem bude elektrobus.
Dnes už existují spíše v MHD,
pro dálkové trasy si však budeme
muset počkat na rozvoj výroby
nových akumulátorů. Rozšířením výroby lithium yttrium železo fosfát akumulátorů značených
LiFePO4 nebo LiFeYPO4 dojde
určitě ke snížení jejich ceny. Proto vidím další perspektivu v nákupu autobusů vybavených touto
technologií. Tyto akumulátory
neobsahují toxické látky, jedy, žíraviny, nehoří, nevybuchují, nemají tekutý elektrolyt, pracovní
teploty od -30 do 70 stupňů Celsia, životnost minimálně 10 let,
2000 nabíjecích cyklů. Hlavní
výhodou je i velký maximální
a špičkový vybíjecí proud, který
je občas za provozu potřeba. Jsou
nejekonomičtější a k životnímu
prostředí nejšetrnější.

Říjnové farmářské trhy Železnici na hranicích s Německem uzavřelo
velké cvičení českých a německých záchranářů

P

odzim klepe na dveře.
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.
Bílina: Mírové náměstí, pondělí 21. října od 8 do 15 hodin.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 2., 9., 23. a 30. října od
8 do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 12. a 26.
října od 8 do 12 hodin. Jirkov:
nám. Dr. E. Beneše, pátek 25.
října od 8 do 15 hodin. Litoměřice: Tržnice Felixe Holzmanna

(ulice 5. května), pátky 4., 11.,
18. a 25. října od 7:30 do 13
hodin. Louny: Mírové náměstí,
sobota 12. a 26. října od 8 do 12
hodin. Lovosice: Václavské náměstí, úterý 1., 8., 15., 22. a 29.
října od 8 do 12 hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, středa 16. října od 8 do 12
hodin. Most:
1.
náměstí:
sobota 5. října od 8 do 12
hodin - Jablečné slavnosti.
Roudnice nad
Labem: Karlovo náměstí, sobota 5. a 19.
října od 8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátek 4. a 18.
října od 9 do 16 hodin. Údlice:
Venkovský farmářský trh, 5. října od 9 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 1., 8., 15.,
22. a 29. října od 9 do 16 hodin,
čtvrtek 3., 10., 17., 24. a 31. října
od 9 do 16 hodin. Žatec: Náměstí Svobody, sobota 11. října od 8
do 15 hodin.

Z

hruba tři stovky cestujících
byly zraněny při nárazu
vlaku do půdního sesuvu nedaleko německých hranic u městečka Schöna. Sesuv způsobily
dlouhotrvající deště a silný vítr.
Na záchraně cestujících spolupracují čeští i němečtí záchranáři a zraněné rozváží do nemocnic v obou státech. Přesně
takto vypadal scénář společného cvičení českých i německých
složek IZS. Celkem se do něj
zapojilo dvanáct set záchraná-

řů a dalších spolupracujících
organizací.
„Jde opravdu o velké cvičení,
které má vyzkoušet záchranné
systémy na obou hranicích. Práce na jeho přípravě probíhaly
několik měsíců. V našem kraji
pořádáme zhruba čtrnáct cvičení za rok, které se zaměřují
na různé situace. Zároveň také
připravujeme dispečink krajské
veřejné dopravy, který nás v reálném čase upozorní na nenadálé situace v provozu,“ popsal na

místě cvičení náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. Z Ústeckého kraje se cvičení zúčastnilo
oddělení krizového řízení krajského úřadu, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
i letecká záchranná služba, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a krajská Policie ČR.
Přímo u nabouraného vlaku
vyrostlo provizorní záchranářské městečko, kam přijížděly
desítky sanitek pro zraněné.
Cestující převáželi záchranáři

na lodích přes řeku Labe. Kromě hasičů nebo záchranářů
se do cvičení zapojila také německá armáda a Technisches
Hilfwerk, tedy dobrovolnická
organizace sdružující téměř
80 tisíc lidí, která pomáhá záchrannému systému při podobných mimořádných událostech.
Zapojeny byly kromě sanitek
či vrtulníků i autobusy hasičů
a johanitů, kteří v Německu zastávají roli zdravotních záchranářů.

Ani po 38 letech v Litvínově nezapomínají na důlní katastrofu

U

památníku důlního neštěstí Pluto II
v centru Litvínova se sešli zástupci
hornického cechu, hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, starostové obcí
Litvínovska a Mostecka, aby vzdali čest
památce 65 horníkům, kteří přišli před
38 lety v Louce u Litvínova o život při
výbuchu uhelného prachu a následném
požáru. Jednalo se o jednu z největších
hornických tragédií ve 20. století na severu Čech.

Lidé v Litvínově si připomněli výročí důlního
neštěstí.

3. září 1981 nastal v 15:33 výbuch na hlubinném dole Pluto II v Louce u Litvínova.
V podzemí bylo 105 horníků a důlních záchranářů. Přežilo jich jen 40. „Hornického
povolání bychom si měli vždy vážit, bez rozdílů způsobu těžby. Vážím si lidí, kteří se vždy
zasazovali o to, abychom měli čím topit a čím
svítit. Hornické povolání bylo, je a bude vždy
tvrdé a náročné. Proto jsem rád, že můžeme
uctít památku účastníků nehody na dole Pluto II,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.

Ústecký kraj
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Na železnicích v regionu bude dopravu zajišťovat sedm dopravců
V
Rozdělení linek DÚK ve veřejné drážní dopravě dle dopravců

M-3

Stav k: prosinec/2019

Nově prodloužená linka U10
o Švestkovou dráhu bude znamenat rychlejší spojení mezi
Litoměřicemi a Mostem. Z Ústí
nad Labem do Litvínova přibyde na lince U3 přímý vlak. Mezi
Mostem a Litvínovem pojede
během všedních dní vlak každou
hodinu. S novým dopravcem
(RegioJet) se objeví více spojů
v údolí Bíliny na lince U5. Vlaky
na lince U11 mezi Postoloprty
a Lovosicemi budou rychlejší.
Rychleji pojedou i vlaky společnosti Die Länderbahn na lince
U12 mezi Mostem, Louny a Rakovníkem.

Ústeckém kraji bude pravidelné linky na železnici
od 15. prosince nově zajišťovat
sedm dopravců, mezi kterými
nebude problém přestupovat –
ve všech vlacích by měly platit
papírové i elektronické jízdenky Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Mapka kromě pravidelných linek znázorňuje i turistické železniční linky, na kterých
v sezóně jezdí další dopravci
a kde taktéž platí integrované
jízdenky DÚK.
Na železnici v Ústeckém kraji čeká cestující kromě nových
dopravců také spousta zlepšení.
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áměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství Jaroslav Komínek navštívil
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Řidiči kamionů si užili svůj Den pro kamiony

P

odeváté si řidiči silných strojů užili dopravně
– preventivní akci Den pro kamiony, kterou
připravil Ústecký kraj společně s dálničním oddělením Krajského ředitelství Policie ČR a za vydatné
podpory německé policie.
„Zaměřit se v rámci prevence na řidiče kamionů
se nám velmi osvědčilo. Mnozí si neuvědomují, jak
zranitelní mohou být i v kabině tak velkého stroje. Osobní zkušenost na simulátoru otočení o 360
stupňů pak často řidiče přiměje více přemýšlet nad
tím, jak chrání sami sebe i ostatní účastníky silničního provozu,“ vysvětlil smysl akce náměstek
Jaroslav Komínek.
Preventivní akce byla zaměřena především na
dodržování používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování povinností vyplývajících pro řidiče z mezinárodních dohod a dodržování povinností při přepravě nebezpečných
nákladů.
Vybraní řidiči, nejen kamionové a autobusové
dopravy, měli možnost vyzkoušet si na odpočívadle dálnice D8 otočný simulátor, který byl opět po
roce poskytnut německým DVR – German Road
Safety Council, dále brýle simulující požití alko-

holu nebo návykových látek a únavy. Uskutečnila
se preventivní kontrola stavu a vybavenosti autolékárniček, řidiči i celé posádky si mohli vyzkoušet
poskytnutí první pomoci. Kromě českých i německých dopravních policistů byli na akci přítomni
i záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje a hasiči.

Simulátor otočení kamionu je nezbytnou součástí
Dne pro kamiony.
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Děčín
že stav silnic nejen
na Děčínsku,
ale v celém Ústeckém kraji je
velmi dobrý, že systematické inÚstí n.L.
vestice do silniční infrastruktury
mají na úroveň silniční sítě velký
dopad, což řidiči oceňují.
Hovořilo se také o velmi dobré spolupráci s dopravní policií.
Náměstek Komínek v blízké
Litoměřice
době navštíví také provozy v Ústí
nad Labem a v Chomutově.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje je příspěvkovou organizací, která provádí údržbu
a oprav sítě silnic II. a III. třídy
o celkovém rozsahu 3 642 km
včetně součástí a příslušenství
Roudnice n.L.
a zimní
údržbu silnic I. třídy
a dálnic D6 a D7 na území Ústeckého kraje.
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„Největším problémem příštíTeplice
ho roku bude nedostatek peněz
na opravy silnic. Několik let posílal stát na silnice II. a III. třídy
300 milionů korun ročně, letos
už to byla jen polovina. Zbytek
si mají kraje čerpat prostřednictvím evropských fondů. To
klade zcela jiné nároky na rozLovosice
sah a přípravu jednotlivých
akcí,
navíc při vypsání v listopadu
nemáme prakticky šanci peníze
vyčerpat,“
upozornil náměstek
Louny
Komínek.
V děčínském okrese v letošním roce probíhají (některé
s pokračováním v příštím roce)
tři velké investiční akce Ústeckého kraje - rekonstrukce silnic
II. třídy spolufinancované z In-
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této části a těším se na úplné doÚK
končení,“ řeklRegioJet
v úvodu
hejtman
Bubeníček.
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ků, a to u Loun a Chlumčan,“
slíbil generální ředitel ŘSD
Radek Mátl. Zahájení výstavby
takto zásadní komunikace pro
Ústecký kraj si nenechal ujít ani
náměstek pro dopravu Jaroslav
Komínek, který na místě projednal s ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňkem
Hořelicou financování oprav
krajských silnic II. a III. třídy.
Trasa nově upravovaného obchvatu bude mít 3,5 km a během
její výstavby musí zhotovitel,
Vodohospodářské stavby s.r.o.,
Doprastav, a.s. a Doprastav CZ,
s.r.o., realizovat 77 stavebních
objektů. Stavba bude stát 685
milionů korun a dokončená by
měla být za dva roky.

Lysá n.L.
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Náměstek Komínek se setkal s ministrem dopravy Kremlíkem
Vraňany

N

áměstek pro dopravu Jaroslav Komínek se v Praze
sešel s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, aby prodiskutovali aktuální dopravní
témata Ústeckého kraje. Spolu
s nimi zasedli k jednání náměstek ministra Tomáš Čoček a vedoucí odboru dopravy krajského
úřadu Jindřich Franěk.
Náměstka Komínka zajímal
aktuální stav obnovy železniční
tratě Lovosice – Teplice poničené sesuvem. Podle ministra
bude upravená dokumentace od
SŽDC předložena letos do centrální komise, která rozhodne
o tom, zda na akci uvolní peníze.
V oblasti silniční dopravy se
hovořilo o výstavbě silnice D7.
Předpokládaný termín dokončení v roce 2025 platí, Ústecký
kraj je také o postupu pravidelně
informován na koordinačních

schůzkách s místní správou
ŘSD.
Problematické v budoucnu
může být povinné zabezpečení
koridorových železničních tratí, které se v našem kraji někdy
kříží s turistickými linkami, což
klade obrovské finanční nároky
na úpravu vozidel. Náměstek
Čoček řekl, že na tyto úpravy by
měly být vyhlášené dotační tituly.
Nakonec se hovořilo o budoucnosti aktivit BESIPu v kra-

jích, protože nejen v Ústeckém
kraji ukončil činnost dlouholetý
krajský koordinátor. „Roli krajských koordinátorů vnímám
jako důležitou a nenahraditelnou. Právě oni zastupují stát
v regionech a přinášejí do něj
koordinované činnosti. Rozbít
tuto funkční síť se jeví jako krátkozraké a do budoucna na to
doplatí zejména nejohroženější
skupiny účastníků silničního
provozu, tedy děti a senioři,“
řekl náměstek Komínek.

U stánku Dopravy Ústeckého
kraje vám ochotně poradili

S

tánek Dopravy Ústeckého kraje byl během srpna a září na
několika akcích po regionu – na Dni otevřených dveří v dopravním podniku měst Chomutova a Jirkova, kde byl hojně navštěvován. Stánek mohli navštívit také lidé v Peruci na Lounsku, kde se konaly tradiční dožínky.

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

N

a Švestkovou dráhu, vedoucí malebnou krajinou
Českého středohoří, se letos
vrátí každodenní železniční
provoz. Společnost AŽD Praha
finišuje s přípravami na spuštění
pravidelného železničního provozu na nově prodloužené lince
U10 Litoměřice horní nádraží –
Most, která z velké části povede
po takzvané Švestkové dráze.
Na ni se tak už 15. prosince vrátí
každodenní železniční provoz
a to po 12 letech od doby, kdy

zde vlaky přestaly jezdit s odůvodněním minimálního využívání obyvateli v okolí trati.
Společnost AŽD koupila
Švestkovou dráhu od státu
v roce 2016 jako zbytnou. Během krátkého času ji uvedla do
bezvadného stavu, aby vybudovala zkušební polygon pro
testování vlastních technologií.
Současně zde začala ve spolupráci s Ústeckým krajem provozovat víkendovou turistickou linku T4 Lovosice – Most.
„Před čtyřmi lety se Ústecký
kraj rozhodl, že na některých
tratích obnoví alespoň víkendový turistický provoz, aby nezanikly. Spolupráce na Švestkové
dráze došla až tak daleko, že po
spuštění víkendové turistické
linky T4 padl nápad obsluhovat

tuto regionální trať v režimu každodenní dopravní obslužnosti.
Od letošního prosince tak bude
jezdit každý pracovní den mezi
Litoměřicemi horním nádražím
a Třebívlicemi 11 párů vlaků,
dalších sedm párů pak mezi Litoměřicemi a Mostem,“ uvedl
náměstek hejtmana Ústeckého

kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.
Podpis smlouvy byl podmíněn tím, že vlaky budou jezdit
rychleji než autobusy, budou
nízkopodlažní, klimatizované,
s Wi-Fi, se zásuvkami na 230
V a s možností přepravy kočárků a kol. „Všechny požadavky

Jednotka RegioSprinter v novém designu na Švestkové dráze.

naše společnost splnila. Trať byla
kompletně opravena a doplněna
o nejmodernější zabezpečovací
zařízení, čímž jsme mohli zvýšit
rychlost vlaků místy až na 100
km/h. Problémem bylo zpočátku
získání motorových vozů. Nakonec jsme zakoupili v Německu
čtyři RegioSprintery, které postupně procházejí modernizací,“
vysvětlil generální ředitel AŽD
Praha Zdeněk Chrdle a dodal, že
pro cestující na lince U10 bude
v rámci marketingové kampaně AŽD Praha první dva měsíce
občerstvení zdarma. Ve vlacích
AŽD budou platit papírové
jízdenky i elektronické čipové
karty Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Papírové jízdenky bude
možné zakoupit i u průvodčích.
Švestková dráha má vlastní

webové stránky www.svestkovadraha.cz a je i na sociálních sítích
Facebook, Instagram a Twitter.
Společnost AŽD Praha,
která je významným českým
výrobcem a dodavatelem zabezpečovací, telekomunikační
a automatizační techniky se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy, plánuje na Švestkové dráze postupně představit
nové chytré technologie nejen
pro regionální dopravu. Instalované technologie mimo jiné od
roku 2020 umožní na Švestkové
dráze zkoušet autonomní vlaky,
tedy vlaky bez strojvedoucích.

Ústecký kraj

4

září 2019

Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

zakoupit přímo u výrobce Davida Netolického v jeho Lahůdkářství Perfectly Delicious.

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.

Velké dřevěné kostky z Jiřetína pod Jedlovou - Vojtěch
Huk se již patnáct let zabývá
truhlařinou a jeho dílnu byste
našli v Jiřetíně pod Jedlovou.
Regionální značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt® byla certifikována
jeho sada velkých kostek ze smrkového dřeva. Z kostek, jehlanů,
válců i jiných netradičních tvarů
můžete postavit psa, zámek,
robota velkých rozměrů, dají se
z ní postavit budovy, například

chalupa, ve které jste strávili
dovolenou v Českém Švýcarsku,
model obléhání hradu i s obléhacími stroji, přístav s loděmi
a spousta dalších nápadů, záleží
jen na Vaší fantazii. Kostky jsou
nebarvené, jen vyhlazené a jsou
větší, než jsou obvykle kostky ve
stavebnicích. Sada má obvykle
138 kusů a je uložena v krabici z březové překližky. Sada je
vhodná jako dárek pro děti, ale
jistě si s ní rádi vyhrají i jejich
rodiče.

ka, konzistenčně mezi marmeládou a povidly, která není již nijak
dále dohušťována. Pro zesílení
chuti se vaří jablka neloupaná,
jablečná slupka poskytuje výrobku výrazně plnější chuť. Pro
své výjimečné vlastnosti získala
jablečná pomazánka označení
KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®. Jablečnou pomazánku
a jiné domácí dobroty můžete

Jablko se skořicí - jablečná
pomazánka je vyráběna z jablek sadů v okolí Klášterce nad
Ohří. Vařena na nízkou teplotu
po dobu 24 hodin spolu s jablečným octem, směsí klasického a tmavého třtinového cukru,
mletého hřebíčku a cejlonské
skořice. Výsledkem dlouhého
vaření je hustá, hnědá pomazán-

kých a veterinárních požadavků.
Filip Horák za své včelaření s respektem k přírodě získal pro svůj
med regionální značku ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.

Med – Včelařství Horákovi
- včelař Filip Horák navazuje na
rodinnou tradici včelaření v širší
oblasti Českého středohoří, kde
jeho předkové chovali včely již
v 19. století. Med pochází z lokality příměstských zahrádkářských kolonií v okolí Litoměřic
a díky bohaté a druhově velmi
pestré včelí pastvě v sobě uchovává mnoho zajímavých chutí
a vůní. Postupným odebíráním
a vytáčením zralých medných
plástů je získávána chuťově pestrá škála květových i medovicových medů. Včely mají k dispozici moderní úlové systémy, které
jim nebrání v přirozeném rozvoji
při zachování všech hygienic-

Drátování s Blankou - zážitkové kurzy drátování paní Blanky Myslikovjanové z Postoloprt
probíhají v městské knihovně od
roku 2016. Pro svou originalitu
byly jako zážitek certifikovány
značkou POOHŘÍ regionální
produkt®. Kurzy lze navštěvovat
po celý rok, kdy se při každém sezení naučíte drátovat nový výro-

bek, na kurzu dostanete veškeré
vybavení. Akce je velmi oblíbená
a tak se vytvořily skupiny, které
na hodiny pravidelně docházejí.
V případě zájmu si lze objednat
i jednorázové výukové hodiny.
O aktuálních akcích se dozvíte
prostřednictvím facebookového
profilu Drátování Blanka.
Co jsou regionální značky?
Regionální značení je jednou
z cest ke zviditelnění regionu jak
upozornit na zajímavé produkty a zážitky. Certifikaci zaštiťuje
Asociace regionálních značek,
má daná pravidla udělování. Regionální značky Vám pomohou
objevit to pravé z našich regionů!
Chcete certifikovat své výrobky
a produkty z Ústeckého kraje?
Více na www.regionalniznacky.cz

Mostecké muzeum hostilo workshop na téma Cesta Hornického
Kraj se prezentoval v zahraničí
rámci podpory cestovního
regionu Krušnohoří/Erzgebirge mezi světové dědictví (1998–2019) Vruchu
v České republice

Ú

stecký kraj uspořádal za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR v Oblastním muzeu a galerii v Mostě,
p. o. retrospektivní workshop
s mezinárodní účastí. Připomněl dlouhou a spletitou
cestu nominace Hornického
regionu
Krušnohoří/Erzgebirge k úspěšnému zápisu na
Seznam světového dědictví
UNESCO, kterého bylo dosaženo 6. července 2019 v ázerbájdžánském Baku.
V rámci workshopu se
uskutečnila řada českých i německých přednášek z historie
přípravy návrhu tohoto kul-

Radní Jitka Sachetová hovořila před účastníky workshopu.

turního statku k zápisu na
Seznam světového dědictví.
Účastníci byli seznámeni pře-

devším s jeho dvěma českými
součástmi v Ústeckém kraji
– Hornickou krajinou Krup-

ka a Hornickou krajinou Vrch
Mědník. Dále vyslechli přednášky o roli muzeí při prezentaci a propagaci kulturních
statků, zhlédli doprovodnou
výstavu a seznámili se s novými
metodami skenování a zobrazování hornických děl, památkových objektů a muzejních
expozic.
Nad akcí převzala záštitu
Jitka Sachetová, členka Rady
Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, a Václav Girsa, prezident Českého
národního komitétu ICOMOS
(Mezinárodní rady památek
a sídel).

Zamýšlené vodní plochy v Ústeckém kraji klima celého regionu příliš neovlivní

Z

hodnocení klimatického vlivu jezera Most a Milada na
rozložení a dosah změn teploty
a vlhkosti v jeho okolí a zhodnocení významnosti případných
důsledků těchto změn na klimatickou a imisní situaci v lokalitách, to je obsahem zakázky, kterou zadal k řešení Ústecký kraj.
Studii dopadů vodohospodářské rekultivace povrchových
lomů na kvalitu ovzduší a mikroklima na území Ústeckého kraje
zpracoval pro odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje Výzkumný ústav
pro hnědé uhlí v Mostě jako výzvu, která měla posoudit, zda hydrický způsob rekultivace zbytkových jam po těžbě uhlí nebude
pro region znamenat zhoršení

kvality ovzduší, zvýšení výskytu
mlh, méně slunečných dní apod.
Provoz měřicích stanic byl
zahájen 1. ledna 2018 a sběr dat
probíhal do 31. března 2019.
Naměřené hodnoty byly porovnávány s výsledky projektu:
„Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody
a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů“,
řešeným v letech 2011 až 2014
týmem Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně, Výzkumného ústavu
pro hnědé uhlí a Ústavu fyziky
atmosféry Akademie věd, s finanční podporou Technologické
agentury České republiky.
Měření potvrdila, že nově
vzniklé vodní plochy jezer Most

a Milada se výrazně nepodílí
na tvorbě podmínek pro vznik
významného znečištění ovzduší, naopak úroveň koncentrace
např. aerosolových částic PM10
na měřící stanici u jezera Most
byla výrazně nižší oproti ostatním stanicím. V předcházejícím
projektu, realizovaném v letech
2011 – 2014, bylo modelovým
šetřením zjištěno, že při rozdílu
teplot mezi povrchovou vodní vrstvou jezera a vzduchem
větším než 3°C může docházet
v letním období k ochlazení okolního vzduchu v přízemní vrstvě
až o 2°C a v zimním období až
o 1°C, což může v některých případech zapříčinit vznik mlhy.
„Výsledky měření budou nyní
sloužit jako jeden z podkladů

pro využití ekonomického a ekologického potenciálu vznikající
„jezerní krajiny“ obou vodních
ploch a přilehlých rekultivovaných ploch pro rozvoj území
a jejich funkční zapojení do
okolní sídelní struktury,“ dodal
k výsledkům studie Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch.
Kompletní výsledky „Studie
dopadů hydrické rekultivace
povrchových lomů na kvalitu
ovzduší a mikroklima na území
Ústeckého kraje“ budou od října
k nahlédnutí na webových stránkách krajského úřadu Ústeckého kraje, v sekci Rozvoj kraje.
Zpracovala: Mgr. Petra
Ludwigová, odbor regionálního
rozvoje

pořádal Czechtourism prostřednictvím svých zahraničních
zastoupení prezentační akce,
kterých Ústecký kraj využil pro
propagaci turistických atraktivit
z našeho regionu.
Saské Drážďany byly třetí
srpnový víkend dějištěm pravidelných městských slavností
Canaletto Dresden 2019, letos se
konaly u příležitosti 813. výročí
založení Drážďan. Czechtourism
zde ve vlastní expozici prezentuje
nabídku Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Účast
a zájem o nabídku turistiky v Ústeckém kraji byl obrovský. Tradiční návštěvnost se pohybuje
okolo půl milionu návštěvníků.
Slavnosti jsou oblíbené pro hudební a divadelní show, nabídku
světové i regionální gastronomie, sportovní nabídku, zábavu
pro děti, až po večerní diskotéky.
Od 24. do 25. srpna nabízel
Ústecký kraj v Moskvě na dvoudenním Festivalu české kultury
v Rusku nabídku pro cílovou
skupinu se zaměřením na lázeňství a wellness. Hlavním
propagátorem byly Lázně Teplice, které kromě lázeňské nabídky pořádaly vědomostní kvízy
o městě Teplice pro návštěvníky,
pouštěly promo videa o Ústeckém kraji a rozdávaly propagační

V Rusku se prezentovaly také
Lázně Teplice.

materiály, které podněcují k návštěvě Ústeckého kraje. Význam
festivalu české kultury v Rusku
pro zahraniční turisty podtrhla
svou reportáží i Česká televize.
„Sousedé ze Saska tvoří nejpočetnější zahraniční klientelu, která nás opakovaně navštěvuje, za
což jsme rádi. Atraktivní je cykloturistika na Labské stezce, pěší
turistika v Českém Švýcarsku
i zimní nabídka skiareálů v Krušných horách“, uvedl k účasti
kraje na akci náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Zdeněk Matouš
a dodává: „Cílíme i na početnou
ruskou klientelu lázní Teplice,
která vyhledává kvalitní léčebné
programy. Navíc samotné Teplice
a jejich okolí mají obrovské turistické možnosti, vždyť v nedaleké
Krupce jsou od letoška hornické
památky zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO.“
Zpracovala: Ing. Ellen Herzogová, Odbor regionálního rozvoje

Hejtman ocenil na Zahradě Čech regionální výrobce

Vydařené XII. Krajské dožínky v Peruci na Lounsku – přehlídka umu českých zemědělců

V

ýstava zemědělství, zemědělské techniky, řemesel
a regionálních výrobků z Ústeckého kraje. To vše nabídla
tradiční oslava konce sklizně
– XII. Krajské dožínky v Peruci
na Lounsku. Ty jsou každoročním svátkem všech zemědělců.
Dožínkové veselí odstartovalo
před polednem tradičním průvodem.
Oslavit konec žní dorazil také
ministr zemědělství a rodák ze
Žatce Miroslav Toman, hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bube-

níček, radní pro zemědělství,
životní prostředí a venkov Jitka
Sachetová, náměstek hejtmana
Stanislav Rybák a starostové
okolních obcí.
„Chtěl bych poděkovat zemědělcům za jejich náročnou práci. Dožínky pro ně představují
vyústění jedné etapy. Všechny
bych chtěl pak vyzvat k podpoře
našich zemědělců tím, abychom
kupovali jejich české výrobky.
Jsou to kvalitní produkty,“ uvedl
na slavnostním zahájení hejtman Bubeníček.

V slavnostním průvodu jela koňská spřežení a spolu s nimi i zemědělská technika.

Po třiačtyřicáté se otevřely brány litoměřického výstaviště
na podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech. Těmi prošly desetitisíce
návštěvníků, aby navštívily stánky pěti stovek vystavovatelů nabízejících tradiční sortiment. I letos je podzimní výstava Zahrada Čech zařazena na seznam akcí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. První den
výstavy byl tradičně zpestřen slavnostním zahájením, kdy hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ocenil výrobce, kteří se utkali
o značku Regionální potravina Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče, a předal
jim certifikáty. Zahájení se zúčastnili také první náměstek ministra
zemědělství Pavel Sekáč, první náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Martin Klika, prezident Agrární komory České republiky Zdeněk Jandejsek a krajští radní Jitka Sachetová a Miroslav Andrt.
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Žáci gastronomických oborů v Chomutově mají nové učebny

J

Slavnostní přestřižení pásky (zprava): Marek Hrabáč, primátor Chomutova, Ladislav Drlý, náměstek hejtmana pro investice, Petr Šmíd, náměstek
hejtmana pro školství, a Jiří Mladý, ředitel školy.

eště před začátkem nového
školního roku se na Střední
škole technické, gastronomické
a automobilní Chomutov, v areálu Cihlářská 4132, uskutečnilo
slavnostní otevření nových učeben teoretické výuky pro žáky
gastronomických a zemědělských oborů. Akce se zúčastnil
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Petr Šmíd, radní Ústeckého kraje Ladislav Drlý, primátor
Statutárního města Chomutov
Marek Hrabáč a další hosté.
Nové učebny teoretické výuky
vznikly na místě bývalého Technologického parku, který v mi-

Teplická škola se zúčastnila mezinárodního projektu

V

současné době vrcholí projekt InPaint v rámci programu Erasmus +. Tento projekt je
zaměřen na inovativní vzdělávání praxí pro talenty v sektoru
malířství. Do projektu, který
zastřešuje Evropské profesní
sdružení malířů (UNIEP), jsou
zapojeny evropské národní malířské cechy a dvě odborné školy.
Za Českou republiku se projektu
účastní Cech malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR a Střední škola
stavební a strojní, Teplice.
Hlavním cílem projektu je zlepšit profesionalitu, kvalifikaci, do-

vednosti a obraz malířského oboru a přilákat více mladých malířů.
Projekt se dále zaměřuje na posílení spolupráce mezi profesními
organizacemi, cechy, firmami
a školami a zvýšení efektivity
vzdělávání pro malíře v kombinaci škola a zaměstnavatel.
Projekt mapuje současnou
situaci učitelů a školitelů a dále
osvědčených postupů a nástrojů
ve vzdělávání a vytváří dva základní produkty - dynamickou
on-line platformu s otevřeným
přístupem, která poskytuje informace od kariérového pora-

Žáci se zapojili do plnění cílů projektu.

Deváťáci odvedli do tříd prvňáčky

N

a hřišti Sportovní soukromé základní školy Litvínov,
s. r. o. začal pro 40 prvňáčků
a dalších téměř pět stovek žáků
školní rok 2019/2020. Prvňáčci
dostali od žáků devátých tříd na
slavnostním zahájení baťůžky
z projektu Bezpečná cesta do
školy, ve kterých byly reflexní
pásky či brožury, kde děti nalezli vše podstatné o tom, jak se
správně chovat na pozemních
komunikacích nejen v prvních
dnech nového školního roku.
Poté deváťáci doprovodili prvňáčky do svých tříd.
Tam na ně čekali kromě třídní
učitelky také ředitel školy Pavel
Škramlík, 1. náměstek hejtmana

Martin Klika a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav
Komínek. Ten popřál dětem
krásný první den a nezapomněl
jim vzkázat: „Ústecký kraj věnuje
velkou pozornost bezpečnosti silničního provozu na základních,
středních školách, přes profesionální řidiče až po seniory. Chtěl
bych děti a jejich rodiče požádat,
aby nejen v první týdny školního
roku dávali u přechodů velký pozor a dívali se kolem sebe“.
Reflexní baťůžky dostalo
v první školní den 8500 prvňáčků po celém Ústeckém kraji. Na
projektu se hlavně podílí Ústecký kraj, BESIP, krajskou dopravní policie a Autodrom Most.

denství po školení a kvalifikace
pro malířský sektor.
Rámec kompetencí a výukové
materiály pro profil nové pozice
WBL Developer. Pracovník na
této pozici by měl plnit úlohu
facilitátora, který má za cíl rozvinout spolupráci a propojení
mezi asociacemi, firmami a školami a pomáhat při efektivním
umísťování uchazečů.
Střední škola stavební a strojní v Teplicích se velmi aktivně
zapojovala do plnění cílů projektu a vytvořila příručku pro
vzdělávání WBL Developera,
která obsahuje úlohy a cvičení
pro naplnění kompetenčního
profilu této pozice. Výrazným
přínosem tohoto projektu pro
školu bylo i zapojení do dalších
aktivit partnerů. Jednalo se především o různé malířské soutěže
v Čechách nebo i v zahraničí.

nulosti ukončil svou činnost.
Volné objekty odkoupil Ústecký
kraj od města Chomutov. Do
nových učeben je přesunuta výuka z areálu školy v Údlicích.
Žáci se budou učit v učebnách
vybavených novým nábytkem,
výpočetní technikou a dalšími
nezbytnostmi nutnými pro zabezpečení kvalitního vzdělávání.
Přítomní hosté ocenili nejen
vzhled a vybavení areálu, ale
také zapojení školy do realizace projektu. Otevřením nového
areálu plní Ústecký kraj svůj
program na podporu školství
a vytváří předpoklady pro zkva-

litnění výuky nejen maturitních,
ale zejména učebních oborů,
které jsou čím dál více žádány na
trhu práce.

Zpracoval: Ing. Jiří Mladý,
ředitel Střední školy technické,
gastronomické a automobilní
Chomutov

Žáci ve Štětí zasedli k moderním strojům

V

yšší odborná škola obalové techniky a Střední škola
Štětí má nově zrekonstruované
prostory a nejmodernější vybavení. Rekonstrukce proběhla
v letech 2016 až 2018. Slavnostního představení nových prostor
se zúčastnil náměstek hejtmana
pro oblast školství Petr Šmíd,
náměstek hejtmana Zdeněk Matouš, krajští radní Ladislav Drlý
a Miroslav Andrt.
„Vzniklo zde moderní a příjemné zázemí pro žáky školy.
Tyto krásné zrekonstruované
prostory jsou chloubou regionu. Ústecký kraj se aktivně
podílí na zkvalitňování a zvyšování úrovně vzdělávání,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
školství Petr Šmíd. „Naše žáky
se snažíme co nejvíce orientovat
na praxi. Chceme je co nejlépe
připravit ke vstupu na trh práce. Intenzivně spolupracujeme
s firmami a možnými budoucími zaměstnavateli našich žáků.
Díky projektu se studenti naučí
obsluhovat moderní stroje,“ řekl
ředitel školy Jiří Konvalinka.
Původní budova školy, která
je jedinou vyšší odbornou ško-

Třetí ročník Ceny náměstka za
významný přínos ve školství se blíží

N

áměstek hejtmana Petr Šmíd ve spolupráci s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje vyhlašuje třetí ročník „Ceny náměstka za významný přínos ve školství“.
Vyzýváme tímto pracovníky ve školství (ředitele, pedagogy
a ostatní), ale i širokou veřejnost, aby zasílali své návrhy kandidátů. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území
Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost, za
kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování.
Více informací včetně příslušných formulářů naleznete na:
https://www.kr-ustecky.cz/
Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razítku
pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny, nebo
osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, nejpozději do 29. 11. 2019.

lou obalové techniky v republice, prošla zásadní rekonstrukcí, došlo ke změnám vnitřních
dispozic, zvětšení učeben. Je
zde nový ateliér designu, moderní chemická laboratoř, na
jejímž vzniku se podílela společnost Mondi Štětí. Škola má
novou přístavbu pro technické
zázemí obalové techniky, jsou
zde zrekonstruované učebny
pro packaging a signmaking,

které se pyšní nejmodernějšími
přístroji. Součástí rekonstrukce byly také bezbariérové vstupy a výtahy. Celkové náklady
projektu byly více než 97 milionů korun. Výše dotace z prostředků IROP byla více než 70
milionů, státní dotace činila
více než čtyři miliony korun
a Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy, přispěl částkou
více než 22 milionů korun.

Moderní stroje umožní žákům snazší přechod do zaměstnání.

Žáci i studenti mohou soutěžit o ceny
s projektem Kraje pro bezpečný internet

A

ž do 15. listopadu mohou
žáci a studenti základních
a středních škol v Ústeckém kraji soutěžit s projektem Kraje pro
bezpečný internet, dozvědět se
důležité informace o bezpečném
užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny.
Je pro ně připraveno devět
e-learningových lekcí a deset
krátkých videospotů, na které
navazuje soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek
z oblasti bezpečného chování na
internetu jsou soutěžící zařazeni
do losování o hodnotné ceny.
Lekce a soutěžní kvíz jsou
dostupné na webu www.KPBI.

cz. Soutěžní kvíz poběží do 15.
listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního
kvízu PLUS. Projekt Kraje pro
bezpečný internet je realizován
pod záštitou Asociace krajů ČR.
V rámci svých aktivit také úzce
spolupracuje s Policií ČR.
Hlavním cílem projektu je zvýšit
informovanost o rizicích internetu
a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě
e-learningových kurzů pro žáky
a studenty, připraveny lekce pro
učitele, rodiče a veřejnost, sociální
pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.

Učitelé z kraje se vzdělávali na Letních školách
A

ktivně propojit pedagogy
ze základních a středních
škol, nabídnout jim vzdělávání
se špičkovými lektory, představit
nejmodernější pomůcky a nejnovější trendy ve výuce. To vše
bylo cílem Letních škol, které se
konaly v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje.
„Ústecký kraj realizuje řadu
aktivit, kterými se snaží podpořit vzdělávání v našem regionu.
Aktivně podporuje zvyšování
kvality výuky ve všech úrovních školství. Jsme si vědomi
toho, že školství potřebuje naši
největší pozornost. Záleží nám
na tom, aby základní a střední
školy v kraji měly vysokou úroveň a absolventi byli dobře připraveni na další vzdělávání ve

vyšších stupních, nebo v případě
středních škol našli uplatnění na
trhu práce. Pro kraj a jeho rozvoj
je úroveň školství velmi zásadní,“ potvrdil zájem kraje o rozvoj
a kvalitu školství 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, v jehož gesci je oblast
strategie, přípravy a realizace
projektů.
V projektu Implementace
krajského akčního plánu vzdělávání Ústeckého kraje bylo vytvořeno osm Odborných metodických skupin, které vedli krajští
metodici. Jde o oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, o společné vzdělávání,
spolupráci škol a firem a o přírodovědné předměty.
Letní školy, které letos pořádaly Odborné metodické skupi-

ny v posledních prázdninových
týdnech, jsou mezi pedagogy
velmi oblíbené. Díky projektu
měli možnost setkávat se s kolegy, vyměňovat si s nimi zkušenosti i spolupracovat při zavádění nejnovějších trendů ve výuce.
Na programu Letních škol nechyběly workshopy, přednášky nejlepších lektorů v oboru.
Mohli si vyzkoušet nejnovější
pomůcky a získat zkušenosti,
které uplatní při své práci.
Během srpna se setkali učitelé z Ústeckého kraje na čtyřech takových akcích se čtyřmi
různými tématy. Na Letní škole
z oboru Polytechnika, kam patří kromě chemie také biologie
a přírodopis čekaly na pedagogy
motivační programy, předvedení výukových modelů, ukázky

experimentů, získali informace
o nových směrech výuky v oboru a mohli využít metodickou
pomoc lektorů. Obor Digitální
gramotnosti zaměřil Letní školu
na používání digitálních technologií všude, kde je to v moderním školství potřeba. Učitelé
prohloubili své znalosti v tvorbě
a sdílení digitálních vzdělávacích materiálů od videonávodů
po blogy a sociální sítě a zaměřili
se také na robotiku a programování.
Pro matematiky bylo na Letních školách připraveno atraktivní 3D modelování a 3D tisk,
didaktické hry a další přednášky a workshopy. Poslední Letní
škola byla pro obor Čtenářská
gramotnost a zaměřila se na práci s hlasem a textem, soudobou

Pro učitele byla připravena spousta zajímavých seminářů.

českou prózu a na dramatickou
výchovu.
Aktivity cílené do vzdělávání
v Ústeckém kraji tak rozhodně

nekončí a budou v různých obměnách, ať už cílené na vzdělávání pedagogů, na investice do škol
či podporu studentů, pokračovat.

Ústecký kraj
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Nexen Tire otevřel závod v PZ Triangle

K

orejská společnost Nexen
Tire slavnostně otevřela na
Průmyslové zóně Triangle svou
první evropskou továrnu na výrobu pneumatik. Otevření závodu a slavnostní přestřižení pásky
se neslo v duchu hesla „nová
vlna pro budoucnost“, které
oslavuje novou éru globálního
rozvoje firmy Nexen. Výstavba
továrny je největší zahraniční investicí v Ústeckém kraji.

Události se zúčastnilo přes
350 hostů včetně Kang Byung-Joonga, zakladatele a předsedy představenstva Nexen Tire,
Travise Kanga, globálního CEO
Nexen Tire, náměstka ministra
průmyslu a obchodu České republiky Petra Očka a hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Zúčastnila se také Zdeňka Hamousová, starostka Žatce,
korejský velvyslanec v ČR Moon

Travis Kang, globální výkonný ředitel Nexen Tire, předal osobně
hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi památeční plaketu.

Seounga-hyun, 1. náměstek
hejtmana Martin Klika a radní
Ladislav Drlý a klíčoví obchodní
partneři společnosti.
„Realizace takto významné
investice na území Ústeckého
kraje je pro nás nejen prestižní
záležitostí, ale přinese také pracovní a inovační možnosti pro
region a jeho obyvatele. Vážím
si toho, že společnost Nexen
Tire přistupuje k působení zde
s občanskou zodpovědností.
Také my budeme nápomocni při
budoucím rozvoji společnosti,“
řekl hejtman Bubeníček při zahajovacím projevu.
Událost byla oslavou dokončení evropské továrny, ale také
zkompletování sítě čtyř hlavních
globálních celosvětových center
Nexenu pro výzkum a vývoj. Tu
tvoří Centrální výzkumný institut
v korejském Soulu, výzkumná
a vývojová centra v Evropě a v Severní Americe a konečně právě
závod Nexen Tire Europe v Žatci.

„Uvědomujeme si, jak je
důležité být co nejblíže našim
zákazníkům a pomáhat plnit
jejich obchodní požadavky
i potřeby. Vytvořili jsme proto
základnu, díky které můžeme
reagovat na poptávku klientů ještě pružněji,” řekl Travis
Kang, globální výkonný ředitel
Nexen Tire.
V rámci slavnostního otevření proběhla prohlídka nového
“chytrého” závodu. Žatecká továrna patří mezi nejmodernější
továrny na výrobu pneumatik na
světě a je významná především
vysokou mírou produktivity
i kvality výroby díky zdokonaleným procesům automatizace při
práci se základními surovinami,
výrobě, kontrole kvality i distribuci. Dnes Nexen Tire v Žatci
zaměstnává přes 850 zaměstnanců z blízkého okolí. V roce
2022 plánuje továrna nabídnout
celkově až 1300 pracovních
míst.

Šárka Pravdová z Lovosic se stala Ženou regionu za Ústecký kraj

Š

éfka rodinného centra Mozaika v Lovosicích, které
nabízí široké spektrum služeb
pro rodiny s dětmi, je nově i Ženou regionu Ústeckého kraje
pro rok 2019. Šárka Pravdová
nyní postupuje do celostátního
kola, které se uskuteční na konci
října v Senátu Parlamentu ČR.
Každoročně blahopřeje všem
nominovaným i vítězce náměstek hejtmana Jaroslav Komínek,
který krajské kolo této ankety
i dlouhodobě podporuje.
„Není to jenom ocenění mé
vlastní práce, ale i celého našeho
týmu a všech lidí, kteří s námi
spolupracují. Moc děkuji všem
kolegům i těm, kteří mi dali
hlas,“ reagovala na vítězství
Šárka Pravdová.
Všem finalistkám poblahopřál
i náměstek hejtmana Jaroslav
Komínek. „Je mi ctí setkat se
se ženami, které se věnují nejen

svojí profesi, ale aktivní jsou
také ve veřejné sféře, pomáhají
hendikepovaným, dětem nebo
seniorům, nezištně se podílí na
různých aktivitách a k tomu stíhají péči o rodinu a svoji práci.
Tyto ženy mají můj obdiv a takovým symbolickým poděkováním
je pro ně i udílení cen Žena regionu. Blahopřeji proto vítězce
této soutěže a držím jí palce do
celostátního kola, kde bude reprezentovat náš kraj,“ uvedl náměstek hejtmana Komínek.
Pro ženy regionu hlasovali zájemci prostřednictvím internetu
do konce srpna. Vyhlášení vítězky proběhlo ve středu 4. září na
Krajském úřadě v Ústí nad Labem. „Letos máme jubilejní desátý ročník Ženy regionu. Oceňujeme dámy, které kromě své
běžné pracovní činnosti a péče
o rodinu zvládají dělat i něco navíc. V hlasování nám došlo více

než 40 tisíc hlasů, je tedy vidět,
že zájem o vaše příběhy je mezi
lidmi obrovský,“ vzkázala účastnicím ředitelka projektu Marie
Heřmánková.
Centrum Mozaika se v roce
2018 stalo zdravotním zaříze-

ním a registrovanou sociální
službou. Poskytuje také odborné dluhové poradenství. Šárka
Pravdová plánuje z Mozaiky
vytvořit nejlepší centrum v ČR
s komplexními službami na podporu rodičovství.
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D

ne 5. 10. 1854 se v Ústí nad Labem
narodil Ferdinand Maresch, politik
a podnikatel. Pocházel z ústecké podnikatelské rodiny. Jeho otec Johann Maresch (rovněž svého času politicky aktivní
jako poslanec zemského sněmu) založil
v Ústí firmu na siderolitovou keramiku.
I díky jemu je Ústí proslavené trpaslíky.
V roku 1873 převzal vedení rodinné továrny. V období let 1890–1919
zasedal v městské radě a zodpovídal za komunální finance. Zasadil
se roku 1893 o nákup lesů na labských stráních mezi Větruší a Chvalovem a roku 1898 pozemků na Klíši pro výstavbu vilového souboru.
Prosadil rovněž založení tramvajové dopravy v Ústí a výstavbu železniční vlečky do průmyslové oblasti v Předlicích. Coby komunální
politik podporoval rozvoj místního školství a kulturních institucí.
Roku 1911 mu město udělilo čestné občanství. Na počátku století se
zapojil i do zemské politiky. V doplňovacích volbách roku 1904 byl
zvolen do Českého zemského sněmu (prosadil regulaci Labe v úseku
mezi Štětím a Ústím nad Labem).

D

ne 21. 10. 1999 zemřel v Litoměřicích František Chábera, československý stíhací pilot ve Francii
a Velké Británii. Své dětství prožil v Litoměřicích. Vyučil se elektromontérem,
poté vstoupil k československému vojenskému letectvu. V roce 1939 se přidal
k odboji a odešel nejprve do Polska a posléze do Francie, kde létal jako stíhací
pilot. Od roku 1944 sloužil jako dobrovolník v Sovětském svazu. V roce 1948
byl zatčen a obviněn údajného z pokusu
o útěk. V následném politickém procesu byl odsouzen k pěti letům vězení. Vězněn byl až do roku 1953 na Borech, v pracovním táboře Vojna a poté i v Jáchymově. Po propuštění z vězení až do svého odchodu
do důchodu pracoval jako elektromontér. V závěru svého života se
do Litoměřic vrátil a stal se zde čestným občanem města. V prosinci
2009 byl na jeho počest pojmenován nový litoměřický silniční most
přes řeku Labe, Most Františka Chábery. Od února 2012 jeho jméno
nese i 211. taktická letka Vzdušných sil Armády České republiky.

V

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek při gratulaci vítězce.

Lounech zemřel dne 29. 10. 1534
německý stavitel v královských
službách Benedikt Ried (Benedikt Rejt
- narozen cca roku 1454). Beneš z Loun,
jak mu také bylo přezdíváno, byl český
fortifikační stavitel a dvorní architekt
Vladislava Jagellonského. Léta jeho narození se přibližně datují na rok 1454
a po své smrti v roce 1534 nebo 1536 byl
pohřben v kostele sv. Mikuláše v Lounech. Pohyboval se na pomezí gotiky a renesance. Mezi jeho mistrovské práce patří Vladislavský sál na Pražském hradě, chrám sv.
Barbory v Kutné Hoře, či unikátní opevňovací systém na Rabí a na
Švihově. V Lounech je po něm pojmenovaná galerie a náměstí, na
kterém má sochu.

Nahradí vodík naftu? Vedení kraje jednalo s partnery o rozvoji vodíkové ekonomiky v regionu

Ú

stecký kraj jako tradičně
uhelný region a dlouhodobý tahoun české energetiky hledá nové směry svého rozvoje. Na
30 partnerů dané oblasti diskutovalo v prostorách Krajského
úřadu Ústeckého kraje o další
spolupráci při využití vodíku
jako zdroje čisté energie.
„Díky tradici chemické výroby v regionu a díky zapojení odborníků z ústecké univerzity má
Ústecký kraj obrovský potenciál
pro výrobu, skladování a využití
vodíku jako zdroje čisté ener-

gie,“ řekl 1. náměstek hejtmana
Martin Klika.
Jednání na toto téma byla zahájena již v roce 2018 pod záštitou Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje (HSR-ÚK)
v úzké spolupráci s krajskou
samosprávou a Inovačním centrem Ústeckého kraje. Aktuálně
je připraveno Memorandum
všech zainteresovaných subjektů s jasným společným cílem
– rozvoj komplexního využití
vodíku jako zdroje čisté energie. Statutární města podporují

rozvoj nízkoemisní a bezemisní
dopravy a k Memorandu přistupují s vlastními projekty, které
se zaměřujíc na rozvoj vodíkové
infrastruktury.
„Kvalita ovzduší a zajištění čistých zdrojů energie je důležitým
tématem spojeným s územím
strukturálně postižených regionů. Je proto logickou součástí programu RE:START. Ještě
v tomto roce rozdělí Ministerstvo
pro místní rozvoj právě v rámci
programu RE:START pro Ústecký, Moravskoslezský a Kar-

lovarský kraj téměř dvě miliardy
korun na nákup nízkoemisních
vozů veřejné dopravy, tedy i těch
s vodíkovým pohonem. Potenciál využití vodíku je ale mnohem
širší a patří mezi strategické projekty restrukturalizace, které byly
představeny i při nedávné návštěvě Evropské komise v regionu.
I nadále budeme zajišťovat dotační zdroje na rozvoj čisté energie,
vznik silného partnerství regionálních aktérů vítáme“, dodala
Gabriela Nekolová, národní manažerka programu RE:START.

Gabriela Nekolová, národní manažerka programu RE:START
a první náměstek hejtmana Martin Klika při jednání o vodíkové platformě.

Kdo dělá práci s láskou, je odsouzen k úspěchu, dobře ví Brejška

Ú

stecký kraj v roce 2019
vypisoval již čtvrtým rokem dotační titul pro začínající
podnikatele. Dnes představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?

Byl jsem vedoucím projektového útvaru ve významné
regionální obchodně-stavební
společnosti. A po letech jsem
potřeboval větší flexibilitu, co se
týká organizace práce a náplně
projektů.
Neměl jste obavu z rizika?

Jméno a příjmení:

Ing. Rudolf Brejška, DiS.

Věk:

34 let

Vzdělání:

VOŠ stavební Děčín
(pozemní a inženýrské stavitelství),
ČVUT v Praze (Fakulta dopravní)

Místo podnikání:

Děčín

Předmět podnikání:

projektová a inženýrská činnost
ve stavebnictví

V oboru projektování pozemních staveb je konkurence veliká. Ale díky získaným bohatým
zkušenostem zejména v oblasti
snižování energetické náročnosti budov, rekonstrukcí a sanací
jsem vyhodnotil rizika jako přijatelnou výzvu.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Potřeboval jsem ateliér, kde
bych mohl pracovat, jednat s klienty a rozmístit potřebné tiskové
a kopírovací vybavení. Ze svých
úspor jsem koupil malý komerční prostor, který ale byl v dezolátním stavu. Rekonstrukce
probíhala souběžně s mým podnikáním tři čtvrtě roku. Musel
jsem dočasně pracovat z obýváku a předsíně a skloubit role pro-

jektanta a tatínka. Mám malou
dcerku, kterou nejvíce zajímala
tlačítka na kopírce, nebo chtěla
vylepšovat mé výkresy pastelkami (smích).
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, začal jsem dříve, než
jsem o programu věděl. Cesta
k řádné provozovně a potřebnému technickému vybavení by se
ale bez podpory značně ztížila
a prodloužila.
K čemu jste dotaci především využil?
Převážně na rekonstrukci ateliéru – kompletní elektrorozvody,
sociální zařízení, nové omítky,
výlohu a vchodové dveře, podlahu, nábytek. Za zbytek jsem pořídil velkoformátovou technickou

tiskárnu a měřicí zařízení, která
potřebuji na stavbách.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Angažmá a zaškolení dalšího
projektanta. Poptávka po mých
službách již přesahuje kapacitní
možnosti jednoho člověka.

Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Přemýšlet o své práci s úctou
a pokorou a naučit se o ní co nejvíce. Kdo se učí, ten umí. Kdo
umí, dělá svou práci s láskou.
Kdo dělá práci s láskou, je odsouzen k úspěchu.

Ústecký kraj
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Městské lázně Chomutov před kamerou filmařů v novém kriminálním seriálu

P

o divácky mimořádně
úspěšných televizních sériích Vodník a Modré stíny natáčí
režisér Viktor Tauš spolu s Matějem Chlupáčkem pro Českou
televizi další šestidílnou krimi
Zrádci. Natáčet se začalo letos
v květnu. Klapka padla také
v Chomutově, konkrétně v areálu bývalých městských lázní
z osmdesátých let 20. století.
Kromě architektonicky ohromujících městských lázní se
v natáčecím plánu objeví také
několik dalších lokací v okolí
města, které umožňují stvořit
přesně formulovaný svět pří-

běhu. V Ústeckém kraji filmaři
strávili přípravami a natáčením
desítky dní. Kamery se dostanou i na zajímavá místa v Liberci, Praze, ve středočeských
Broumech, ale také do Smržova u Hradce Králové, Sychrova,
Hrabyně nebo do Polska a Německa.
„Ústecký kraj nabízí filmařům zajímavé a neokoukané
kulisy, i proto se k nám často
vrací. Je zde řada architektonických skvostů, které dokážou
dokreslit dobovou atmosféru
filmu či seriálu, ale i nevyužívané objekty či přírodní scenerie.

V Chomutově natáčeli jednu ze scén i známí herci Lenka Krobotová a Igor
Bareš.

Tvůrci mohou využít asistence
Filmové kanceláře Ústeckého
kraje právě při vytipování potřebných lokací,“ říká náměstek hejtmana pro oblast cestovního ruchu Zdeněk Matouš.
Seriál zavede diváky do prostředí drogové mafie v České
republice. Hlavní postavou
příběhu je mladý dealer David,
kterého ztvárňuje Cyril Dobrý.
Nikdy nechtěl být informátorem protidrogové centrály, ale
nemá na vybranou. Podléhá
nátlaku jednoho z jejích členů
ztvárněného Václavem Neužilem. Ocitne se nejen v hledáčku

policistů, ale i česko-vietnamské drogové mafie. Na konci
pilotní epizody bude uprostřed
dvou světů – policie a mafie.
Oba světy ohrožují jeho život.
„Scénář minisérie Zrádci byl
vyvinut Českou televizí, která
pro jeho napsání oslovila scénáristu Mira Šifru. Výsledkem
práce je strhující kriminální
příběh, který vedle samotného
příběhu fascinuje hloubkou
vhledu do jeho vlastního světa.
Zrádci scénáristy Mira Šifry
jsou příběhem vyprávěným
pohledem zevnitř,“ vysvětluje
Viktor Tauš.

„Chceme oživit chátrající objekty. Brzy se sem vrátím,“ řekl o natáčení v Chomutově Rostislav Novák ml.

K

aždý ho zná jako principála
projektu Cirk La Putyka, se
kterým jezdí po republice a sklízí
od diváků potlesk ve stoje. Herec
Rostislav Novák ml. však začínal
před 15 lety v populárním seriálu
Rodinná pouta. Nyní točí v Chomutově s režisérem Viktorem
Taušem kriminální minisérii
Zrádci, kde ztvárňuje policistu
Rejfka, jednoho z vyšetřovacího
protidrogového týmu.
Protidrogový tým je specifický útvar u Policie ČR. Jak se
vám role kapitána Rejfka hraje?
Mám z toho dobrý pocit. Musel jsem se seznámit s kulturou
protidrogové centrály. Funguje

to tam odlišně než u ostatních
policejních oddílů. Dodržují určité tradice, slouží mše za oběti
nejen z řad policie, ale také za
oběti drog. Bylo to pro mě zajímavé, když jsem čerpal inspiraci.
Navíc členové zásahové jednotky
jsou skuteční policisté, což dodává snímku na autenticitě.
Režie se ujal Viktor Tauš. Jak
se vám s ním spolupracuje?
Výborně. Zvolil si techniku,
při níž točí na jeden objektiv
a bez svícení. Takhle blízko jsem
kameru před obličejem ještě nikdy neměl. Tento způsob natáčení jsem ještě nezažil, vždyť mám
kameru tři, čtyři centimetry

před nosem. Je to unikátní a na
druhou stranu strašně riskantní
krok. Jsem na to zvědavý. Je to
velká výzva. Moc si nedokážu
představit, jak to bude fungovat
v televizi. Raději bych tento způsob snímání viděl spíš na plátně.
Občas dokáže režisér Tauš
překvapit.
To rozhodně. Občas se stane,
že ve spoustě obrazech nemám
text a těsně před klapkou za
mnou přijde a požádá mě, abych
tam něco řekl. Pro mě je to takový adrenalin
Kromě lokací v Německu,
Polsku, Praze se točilo i v obci
Výsluní v Krušných horách.

Dnes se točí v bývalých městských lázních v Chomutově. Co
říkáte na tyto prostory?
Byl jsem hrozně překvapený.
I z toho důvodu, co tu všechno
nacházím za zajímavé prostory.
Mám svoje divadlo, zabýváme se
různými tématy. Jedno z témat,
které budeme v následujících
třech letech dělat, je oživování
chátrajících prostor. V Praze
jsme například oživili jatka v holešovické tržnici. A tady jsem si
říkal, že by byly městské lázně
s tím vypuštěným bazénem absolutně skvělým pódiem pro
naši show. To samé kostel na Výsluní. No, asi se sem brzy vrátím.

Fotbalisté teplického áčka darovali krev. Pomohou tak dobré věci

Š

est hráčů prvoligových Teplic navštívilo v rámci projektu CSR teplickou nemocnici,
kam přišli podpořit dárcovství
krve v Ústeckém kraji tím, že se
sami stali dárci. Krev darovali
členové A týmu Tomáš Vondrášek, Petr Mareš, Martin Jindráček, Jan Shejbal, Dominik Šup
a Petr Kodeš.
Podpořit je přišel i dobrovolný
dárce, který má za sebou již 123
odběrů – hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. „Tyto
bohulibé akce kvituji. Většina
z hráčů tu byla dnes vůbec poprvé. Třeba se z nich stanou pra-

videlní dárci. Člověk nikdy neví,
kdy může druhému zachránit
život,“ řekl hejtman Bubeníček. U odběrů asistoval primář
transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Jiří Masopust.
Zbývající hráči „Sklářů“ si následně za doprovodu primářky
neurologického oddělení MUDr.
Marty Vachové prohlédli teplické
MS Centrum, pomáhající lidem
s roztroušenou sklerózou. Na závěr návštěvy teplické nemocnice
udělali hráči radost i drobnými
klubovými suvenýry pacientům
zdejší dětské neurologie.

V seriálu Zrádci hraje Rostislav Novák ml. kapitána Rejfka.

Druhý ročník Miladatlonu
hostilo rekultivační jezero

J

ezero Milada na Ústecku patřilo sportovcům. Tentokrát se tu
konal druhý ročník Miladatlonu,
terénního triatlonu a kvadriatlonu. Krátký triatlon čítal 250 metrů plavání, 11 km na kole a 2,5
kilometru běhu, střední (500 metrů, 20 km a 5 km) a dlouhý (1,5
km, 32 km a 10 km). Kvadriatlon
byl doplněn o plavbu na paddle-

bordu nebo kajaku. Zvláštní ocenění převzala na stupních vítězů
olympionička Bedřiška Kulhavá
a její dcera Jana Vápeníková, zlatá z MS v biatlonu 1993. Hlavní
kategorii triatlonu Long vyhrál
ten nejlepší - mistr Evropy a mistr světa a zároveň student UJEP
Ústí nad Labem Ondřej Petr časem 02:20:53.

První na řadu šel dávat krev fotbalista prvoligových Teplic Tomáš Vondrášek.

Vedení Terezína jednalo s hejtmanem o budoucnosti

H

ejtman Oldřich Bubeníček
a krajský radní a člen správní rady sdružení Terezín – město
změny Miroslav Andrt se sešli
se starostou města Terezín René
Tomáškem, místostarostou Martinem Palou a vedoucím odboru
rozvoje Róbertem Czetmayerem.
Tématem jednání byla budoucnost zrekonstruovaných historických objektů ve městě Terezín.
Město Terezín představuje
unikátní historické vojenské
pevnostní město. V letech 2010
– 2015 bylo v rámci projektu
oživení historických památek
v pevnostním městě Terezín
kompletně zrekonstruováno pět
objektů. Projekt byl financován
z IROPu ve výši 500 milionů
korun. Obnova se týkala budovy
Retranchementu 5, Kavalíru 2,
Dělostřeleckých kasáren, okolí
Litoměřické brány a budovy Jíz-

Jednání se starostou města Terezín René Tomáškem, místostarostou
Martinem Palou a vedoucím odboru rozvoje Róbertem Czetmayerem.

dárny. Příjemcem dotace bylo
zájmové sdružení právnických
osob Terezín – město změny, které bylo ve spolupráci s Ústeckým
krajem založeno v roce 2009.
Sdružení aktivně hledá cesty ke

Na koni do školy vyrazily děti ve Svinčicích

N

ejen pro děti, zejména pro čerstvé školáčky, ale také pro rodiče, milovníky koní a dobré zábavy připravil Ústecký kraj ve
spolupráci s Equiparkem Svinčice a Českou spořitelnou odpoledne plné radosti, atrakcí a soutěží „Na koni do školy“. Malí i velcí si
užili hudební doprovod skupiny Oli, představení Míši Dolinové,
strhující show Školáka Albertíka, ukázky práce s dravými ptáky
i drezúru koní. Pro děti byly přichystané indiánské soutěže, malování na obličej, jízdy na kolotočích i koních a ponících. A protože počasí akci přálo, byla ve Svinčicích doslova plná ves zábavy.
Hejtman Oldřich Bubeníček v závěru vylosoval výherce rodinného Offroad Safari výletu, ale také ostatní neodešli s prázdnou.

zvýšení atraktivity města Terezín a zvýšení jeho návštěvnosti.
V roce 2020 končí udržitelnost
projektu a s ním i sdružení.
„Význam pevnostního města
Terezín, které má bohatou a je-

dinečnou historii, bez pochyby
překračuje hranice Ústeckého
kraje i republiky, proto je důležité se o tyto památky postarat,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Vedení Terezína a Ústeckého kraje jedná a budoucnosti
zrekonstruovaných objektů. Ve
hře je i varianta převést objekty na Ústecký kraj, který by je
spravoval v rámci příspěvkové
organizace. Zatím není konkrétně stanoveno směřování aktivit
kraje v dané lokalitě. Je však
zcela zřejmé, že bez zapojení
státu a kraje nebude město Terezín schopno údržby vlastního
majetku, natož dalšího rozvoje
města. S ohledem na nadregionální význam Terezína je aktivní
zapojení státu nezbytné. Jednání
o budoucnosti budou ještě nadále probíhat jak na regionální, tak
státní úrovni.

V Ústí nad Labem učí děti robot

P

rvního robota typu humanoid, který pomáhá ve škole,
mají na Základní škole v Ústí nad
Labem Neštěmicích. A to díky
spolupráci školy, Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem, ČVUT,
UJEP, Inovačního centra Ústeckého kraje, Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.
S výukou v praxi přímo na místě
seznámil přítomné vicepremiér

a ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček. „Humanoid je
schopen sledovat práci 30 studentů najednou. Bude se zkoumat,
jak je možné pomoct žákům, i těm
se specifickou poruchou učení,“
uvedla ředitelka ZŠ Ústí nad Labem Neštěmická Marie Čápová.
„Chtěli jsme dětem poskytnout
konkurenční výhodu,“ konstatoval ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

Na druhém ročníku Miladatlonu sportovala celá rodina.

Do tří let vyroste v krajském městě
multifunkční sportovní hala

S

tavba nové multifunkční sportovní haly pro mládež v Ústí
nad Labem byla zahájena slavnostním poklepáním na základní
kámen stavby, kterého se zhostilo
několik významných hostů, mezi
nimiž nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
primátor krajského města Petr
Nedvědický či předseda České
unie sportu Miroslav Jansta.
Stavba tréninkové haly mládeže s posilovnou a zázemím
uvnitř, kdy bude z části vyřešena
nouze o tréninkové prostory pro

mládež sportující v krajském
městě, bude postavena na jaře
2022. Financovat ji bude soukromý investor. Po stavbě haly
pro třinecký hokej to bude druhá největší soukromá investiční
akce tohoto typu za posledních
30 let. „Pokud chceme, aby úroveň sportů jako je basketbal, volejbal, hokej nebo florbal, rostla,
je zapotřebí vytvářet pro sportovce kvalitní podmínky. Stavba
haly pro mládež je dobrým počinem,“ uvedl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

Ústecký kraj
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Republikový šampionát v požárním sportu nadchl diváky a lámal rekordy
Pokračování ze strany 1
První soutěžní den byl zahájen výstupem
na cvičnou věž a slavnostním ceremoniálem
zahájení celého mistrovství. Sportovnímu
klání přihlížel ministr vnitra ČR Jan Hamáček. V sobotu čekal na soutěžící běh na 100
metrů s překážkami a štafeta 4 x 100 metrů.
A konečně v neděli byl šampionát zakončen
požárním útokem. Profesionální i dobrovolní hasiči se v parném letním počasí při soutěžních disciplínách zapotili. Padlo i několik
českých rekordů v jednotlivých disciplínách.

„Chtěl bych vám všem popřát, aby se vám
dařilo i v tom horkém počasí, které tu panuje. Děkuji hasičům, i těm dobrovolným, za
práci, kterou odvádíte. Za to si zasloužíte
obdiv a podporu. V soutěži vám přeji hodně
úspěchů, co nejméně zranění a ať si z našeho kraje odvezete krásné vzpomínky,“ uvedl v úvodním proslovu hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

září 2019
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali kostel Všech svatých v Litoměřicích. Na výhru se může
těšit: Vladimír Mjalovský z Teplic, Jaroslav Adolf z Vilémova
a Vladimíra Pařízská z Rumburku. Výhercům gratulujeme.

Disciplíny byly pro profesionální i dobrovolné hasiče fyzicky i psychicky náročné.

Šluknovský výběžek přivítal na startu legendárního závodu rekordní počet cyklistů

J

ubilejní 35. ročník cyklistického závodu Tour de Zeleňák
konaný na Šluknovsku se vydařil.
Do závodu se zaregistrovalo rekordních 680 závodníků na obou
tratích 54 km a 106 km. K tomu
skoro padesátka dětí, které si zajely odpoledne svůj závod.
Vítězem „velkého“ závodu se
stal Vojtěch Řepa. Na tradiční

kratší trati dojela do cíle šestnáctičlenná skupinka, kde ve
strhujícím finiši nakonec zvítězil
domácí borec Martin Hula před
rumburským Liborem Bartůňkem a ústeckým Matějem Klausem. Obr ženou se stala Jana
Milec Jiřincová a na krátké trase
Viktoria Marschnerová z pořádajícího Teamu CykloTrener.

Domácí jezdci předvedli divákům v cíli strhující finiš.

Další z akcí Rodinného stříbra
Ústeckého kraje ovládla mostecký hipodrom

P

Jedno kolo
I. kategorie 9 let a méně
Dvě kola
II. kategorie 10 a 11 let věku
III. kategorie 12 a 13 let věku
IV. kategorie 14 a 15 let věku

oslední srpnová sobota patřila na mosteckém hipodromu
22. Velké ceně Ústeckého kraje,
která proběhla pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Další
z akcí Rodinného stříbra Ústeckého kraje přilákala stovky příznivců dostihového sportu.
Mezi diváky nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, který doprovázel
delegaci z polské Ostródy. Ta do
kraje zavítala v rámci 5. výročí
spolupráce mezi regiony.

Součástí dostihového odpoledne byla už 98. Vršanská
Uhelná Svatováclavská cena,
sprinterský dostih o nejrychlejšího koně v České republice, a nakonec také na divácky
atraktivní Velká mostecká
steeplechase 2019, ve které se
představili špičkový jezdci. Bohužel se závody neobešly bez
zranění, došlo k pádu dvou žokejů, kteří jsou naštěstí mimo
ohrožení života, jeden z koňů
musel být utracen.

ROMAN FEDIURKO zahájí 52. ročník
za doprovodu symfonického orchestru
20. listopadu 2019 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem

52. ROČNÍK SOUTĚŽE PROBĚHNE 21. A 22. LISTOPADU 2019

Sprinterský dostih na mosteckém hipodromu.

Dnešní hádanka nás zavede za
kulturní památkou, kterou naleznete na náměstí většího města
v Ústeckém kraji. Na připomínku
morové epidemie byl roku 1681
vztyčen na mohutném profilovaném soklu toskánský sloup
zakončený vrcholovou kaplicí
s dvojitým křížem. U paty sloupu
se nachází socha Panny Marie
z roku 1755. Barokní soubor byl
doplněn v letech 1725–1775 sochami sedmi světců. Restaurátor-

ská obnova této kulturní památky
proběhla v roce 2018, a to i za
přispění Ústeckého kraje v rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2018 částkou 320
000,- Kč. Víte, v jakém městě se
tato památka nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 16. října na
e-mailovou adresu: hnizdil.v@
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
Expozice Všemu světu na
útěchu. Sochařství a malířství
na Chomutovsku a Kadaňsku
(1350-1590) se nachází v pozdně gotických prostorech přízemí
budovy radnice (bývalého zámku) na náměstí 1. máje ve dvou
velkých sálech při vstupu do muzea. Nejstarším dílem celé výstavy je Madona z Březence.
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 Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku
města Litoměřic je věnovaná
významnému výročí města.
Výstava čerpá z poznatků archeologie i historického bádání
reflektuje vývoj Litoměřic od
10. do 14. století. Po celou dobu
jejího trvání budou probíhat komentované prohlídky s kurátorem a přednášky historiků.
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.
Potrvá do konce února 2020.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
V muzeu mají návštěvníci možnost zhlédnout přírodovědnou
expozici Stepi lounského středohoří, ve které najdou spoustu
nových exponátů, hravých interaktivních prvků a dost užitečných informací nejen o syslovi.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Vědecká fotografie a ilustrace v entomologii - autorská
výstava Pavla Krásenského, který se již více než 20 let aktivně
věnuje vědecké ilustraci a fotografii. Jeho ilustrace a fotografie
se objevují v řadě českých, ale
i zahraničních časopisů a knih.
Potrvá do ledna 2020.
Od 1. listopadu se můžete těšit
na výstavu Bílý kanibal - Africká odysea filmaře a cestovatele
Johna l. Broma, která je jedním
z vrcholů druhého pololetí tohoto roku. Tentokrát se promění muzeum v africkou vesnici,
která ožije příběhem Johna L.
Broma, zapomenutého českého
filmaře, cestovatele, producenta, tanečníka a herce. Součástí
výstavy budou komentované
prohlídky a přednášky.
GALERIE
V ROUDNICI NAD LABEM
Autorská výstava Ludvík
Kuba (1863–1956) představí
díla ze soukromých sbírek, která
nejsou běžně přístupná, a která
mapují zásadní okamžiky v malířově tvorbě od konce 19. století
až do padesátých let 20. století. Návštěvníci mají možnost
zhlédnout promyšlený výběr obrazů ze všech důležitých období
umělcovy tvorby do 27. října.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik má město Úštěk zřízených osadních výborů? byla
tajenkou naší srpnové křížovky. Odpověď na ni byla: Patnáct.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Václav Jiroutek z Ústí nad Labem, Jaroslava
Trubačová z Vrskmaně, Jarmila Frýdová ze Štětí, Vladimíra Šebková z Loun a Drahuše Olexová z Litoměřic. Všem k výhře upřímně
blahopřejeme! I naše zářijová 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 16. října
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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