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Hejtman na Slovensku

Vzdělávací veletrh

Knihovník roku Ústeckého kraje

DELEGACE Z REGIONU
NAVŠTÍVILA
ŽILINSKÝ KRAJ

LITOMĚŘICE
HOSTILY AKCI
NEJEN PRO ŽÁKY

ZVÍTĚZILA
VĚRA JABOROVÁ
Z HROBCŮ

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
čas neúprosně plyne a za dva měsíce
máme nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. To je také signál, že nám odstartoval poslední rok volebního období.
Můžeme se podívat, co se povedlo a co
ještě můžeme udělat. Rozsáhlé investice se provádějí ve všech nemocnicích Krajské zdravotní. A další budou
pokračovat v příštím roce. Ke komplexnímu onkologickému centru přibylo kardiovaskulární centrum. Špičková zařízení, která slouží
občanům našeho kraje. Úspěšně probíhají jednání o převedení Nemocnice Litoměřice do Krajské zdravotní. Maximální
snaha je pomoci řešit zajištění zdravotní péče občanů ve Šluknovském výběžku. Na vysoké úrovni máme Zdravotnickou
záchrannou službu přes problémy s personálním obsazením.
Přes obrovské problémy se podařilo zajistit hromadnou autobusovou dopravu, železniční osobní doprava funguje spolehlivě celé tři roky. Výrazně se zlepšil stav silnic II. a III. třídy. Průběžně se modernizují sociální služby, zde se však každoročně
potýkáme s nedostatkem finančních prostředků, které dává na
tyto služby stát. Je to problém všech krajů. V oblasti školství
se snažíme zvýraznit technické a řemeslné obory, o které je
na trhu práce nouze. Ovšem nezapomínáme ani na speciální
školy a dětské domovy. Velkým úkolem zůstává získat polesí
pro naši lesnickou školu. Výrazné podpory se dostává ze strany kraje hlavně mládežnickému sportu. Spolupracujeme na
rozvoji Olympijského centra v Račicích pro veslování a kanoistiku. Působí u nás jedna ze sedmi fotbalových akademií
v republice. Můžeme se pochlubit projektem Rodinné stříbro
Ústeckého kraje, který zahrnuje 26 významných akcí v oblasti
kultury, sportu a dalších akcí. Velmi dobře fungují muzea, galerie, hvězdárna či zámek Nový hrad. V rámci možností podporujeme společenské a zájmové organizace, hlavně dobrovolné hasiče, rybáře, včelaře. Samozřejmě je i řada problémů,
které musíme řešit. Pozitivní hodnocení je výsledkem dobré
práce rady a celého zastupitelstva. Práce pro občany a Ústecký
kraj převládla nad politikařením. A to je dobře.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Největší historická slavnost z období
18. století v Evropě – Josefínské slavnosti

P

rvní říjnový víkend v Terezíně proběhly již pošestnácté
tradiční Josefínské slavnosti,
pořádané u příležitosti založení města a pevnosti Terezín.
Oslavy patří mezi největší historické slavnosti vztahující se
k 18. století v Evropě, a právem
se tak pyšní titulem Rodinné
stříbro Ústeckého kraje. O zážitky ani návštěvníky, kterých
bylo letos na šest tisíc, nebyla
nouze.
Atmosféru města založeného
císařem Josefem II. před více
než dvěma sty lety přiblížila
řada historických vystoupení,
bitevní ukázky, staročeský jarmark a nezapomnělo se ani na
nejmenší, pro které byl připraven zábavný dětský park. Že
společným cílem města Terezín
a Ústeckého kraje je představovat návštěvníkům z jiných

Dechberoucí podívaná přilákala do Terezína návštěvníky. Foto: Roman Gazsi

regionů, ale i ze zahraničí Terezín jako živé a zajímavé místo,
jehož počátky sahají daleko do

historie, se shodli Stanislav
Rybák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje, a René To-

mášek, starosta města Terezín,
kteří se osobně tradiční historické akce zúčastnili.

V Lipové na Šluknovsku slavili celorepublikový titul Vesnice roku 2019

P

rvní říjnovou sobotu se sjela
do malé a malebné vesnice
Lipová na Děčínsku celá republika. Právem se tam mohou
pyšnit titulem Vesnice roku ČR
2019. Právě zde se honorovaly
vítězné vesnice.
Lipová uspěla v celostátním
kole v konkurenci dalších 205
obcí. Na velkou slávu přijel také
hejtman Ústeckého kraje Ol-

dřich Bubeníček. Starosta Lipové Pavel Svoboda (na snímku s mikrofonem) tak velký
úspěch ani nečekal. Lipová je
teprve druhou obcí Ústeckého
kraje, která v historii předávání
tohoto ocenění získala nejcennější titul a stala se tak jedničkou v České republice. V roce
1998 jej získala obec Jiřetín pod
Jedlovou.

Krajská knihovna dostala od ministra kultury Jubileum oslaví tancem! 50. ročník
nejvyšší ocenění, je Knihovnou roku 2019
Mezinárodního tanečního festivalu je tu

P

římo z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka si
převzala ředitelka Severočeské
vědecké knihovny v Ústí nad Labem Jana Linhartová ocenění za
významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb. Ocenění
bylo uděleno za projekt poradenského a edukačního centra
jako prvního metodického centra pro spolupráci škol a knihoven v rámci neformálního vzdělávání.
Severočeská vědecká knihovna je příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje. Kromě ocenění získá od ministerstva také
finanční odměnu ve výši 70
tisíc korun. Smyslem ocenění
je vyjádření veřejného uznání
knihovnám, jejich pracovníkům
i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství.
Kritéria pro hodnocení postihují
šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.

S

portcentrum Sluneta v Ústí nad Labem bude
ve dnech 2. a 3. listopadu hostit jubilejní 50.
ročník Mezinárodního tanečního festivalu 2019.
Program akce, která je zapsána do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje, bude pestrý a diváci zhlédnou velmi kvalitní taneční soutěže.
Milovníci tanců se mohou těšit na Mistrovství
světa v tanečním sportu Showdance latin profesionálů. „Jedná se o tanečně velice kvalitní páry
a showdance tomu dává ještě jiný rozměr a příběh,“ okomentoval Petr Barnat, hlavní organizátor
festivalu. Tradičně budou na programu i národní
šampionáty v showdance a formacích. Novinkou
bude Mistrovství ČR v tanečním sportu seniorů
(kategorie nad 35 let) v latině a ve standardu.

Sobotní galavečer bude moderovat osvědčená
dvojice, herec Jan Čenský a profesionální tanečnice
Kamila Tománková. Více o akci na www.mtf-usti.cz

Mistrovství světa v tanečním sportu Showdance bude patřit ke zlatému hřebu večera.

Kraj jednal s Litoměřicemi o nemocnici

U

Ředitelka knihovny Jana Linhartová (druhá zprava) po boku ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se ve středu 9. října 2019 sešli
litoměřický starosta Ladislav Chlupáč a místostarosta Karel Krejza a další představitelé
kraje, Krajské zdravotní, a.s. a Nemocnice Litoměřice, a.s., aby zde jednali o dalším provozu
nemocnice v Litoměřicích.
Zástupci Ústeckého kraje a města Litoměřice
se spolu se všemi přítomnými shodli při vysoce

konstruktivním jednání na tom, že všechny strany
mají zájem na zajištění zdravotní péče v litoměřické nemocnici prostřednictvím Ústeckého kraje,
resp. Krajské zdravotní, a.s.
„Nyní se bude připravovat společné memorandum, ze kterého vyplynou další realizační kroky
tak, aby zastupitelstva kraje i města mohla v co
nejkratší době kvalifikovaně rozhodnout,“ uvedl
hejtman Bubeníček.

Ústecký kraj
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Na studenty prvních ročníků
UJEP čekala imatrikulace

N

a akademické půdě v Červené aule Multifunkčního centra v areálu Kampusu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem se uskutečnila slavnostní imatrikulace studentů
prvních ročníků Fakulty zdravotnických studií bakalářských
studijních programů Ergoterapie, Fyzioterapie, Všeobecné ošetřovatelství v prezenční
a kombinované formě studia,
Porodní asistence v prezenční
formě studia a navazujícího
magisterského studijního programu Organizace a rozvoj
zdravotnických zařízení v pre-

zenční a kombinované formě
studia.
Nejdůležitějším aktem imatrikulace bylo složení slibu, ve
kterém se student zavazuje vykonávat práva a plnit povinnosti
člena akademické obce. Slavnostní imatrikulace se zúčastnil
i náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák, který měl
ke studentům slavnostní projev.
Dalšími pozvanými hosty byl litoměřický biskup Jan Baxant či
Josef Liehne, ředitel zdravotní
péče, Krajské zdravotní, a.s. –
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z.

Listopadové farmářské trhy

M

áme tu podzim a s ním
i sychravé a chladné počasí.
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 listopad jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 6., 13. a 27. listopadu od 8
do 15 hodin. Droužkovice: areál
koupaliště, sobota 30. listopadu od 8 do 12 hodin (prodejci
s předvánočním zbožím, dílničky pro děti, zpívání koled, bohatá
tombola, občerstvení). Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 9.
a 23. listopadu od 8 do 12 hodin.

Litoměřice: Tržnice Felixe Holzmanna (ulice 5. května), pátky
1., 8., 15., 22. a 29. listopadu od
7:30 do 13 hodin. Louny: Mírové
náměstí, sobota
9. a 23. listopadu
od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 5., 12.,
19. a 26. listopadu od 8 do 12
hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, sobota 2. listopadu od 8. do 12 hodin a středa
20. listopadu od 8 do 12 hodin.
Roudnice nad Labem: Karlovo náměstí, sobota 2. listopadu
a 16. listopadu (Svatomartinské
farmářské trhy) od 8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody,
pátek 1. a 15. listopadu od 9 do
16 hodin a sobota 30. listopadu od 9. do 16 hodin. Ústí nad
Labem: Mírové náměstí, úterý
5., 12., 19. a 26. listopadu od 9
do 16 hodin, čtvrtek 7., 14., 21.
a 28. listopadu od 9 do 16 hodin.
Žatec: Náměstí Svobody, sobota
16. listopadu od 8 do 15 hodin.
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Můj názor: PŘÍPRAVA PODMÍNEK PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST NAŠEHO KRAJE
Čas letí jako splašený. Je listopad 2019, již za rok se uskuteční krajské volby. V aktuálním čísle bude tedy otázka nasnadě: „Co
v těch posledních dvanácti měsících budete dělat pro to, abyste si získali voliče na svou stranu?“

Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Celé tři roky jsme v opozici.
Máme za sebou řadu podnětů a života schopných návrhů téměř ve
všech oblastech působnosti kraje,
které jsou však trvale „vládnoucí“
koalicí odmítány. Takže i nadále
budeme pracovat s nadhledem,
jako doposud s cílem přesvědčit
vedení kraje, že nemají patent na
rozum a leccos lze dělat lépe. Nemáme potřebu rok před volbami
dělat „Kašpárky“ a na něco si hrát.
Nahánět voliče na poslední chvíli může snad jen ten, kdo tři roky
nic nedělal, místo služby lidem si
užíval výhod krajského funkcionáře a zanechal za sebou maximálně
stopu v podobě fotografie z přestříhávání pásky či z výletu do zahraničí, který daňoví poplatníci zaplatili,
ale nic jim nepřinesl. „Vládnoucí“
koalice si půjčila miliardy, které
budou splácet až příští zastupitelstva. Stačila vyhodit několik nepohodlných ředitelů. Řada středních
škol, které kraj zřizuje, zůstává
v zuboženém stavu. Investiční výstavba celé tři roky stagnuje. V autobusové dopravě nově vytvořený
krajský podnik jezdí dráž než původní dopravci a náš kraj si objednává nejdražší právní služby v celé
ČR. Obnova památek má rovněž
mizivou podporu, za to velkou
finanční podporu mají různé individuální dotace na projekty, které
rozhodně nesměřují ke zlepšení
kvality života lidí v našem kraji.
Nemocnicím, které nejsou v krajské zdravotní, kraj odmítá výrazněji pomoci. A to, co nás pálí nejvíce,
problémy s nepřizpůsobivými na
našich sídlištích, se téměř neřeší.
Schopní a pracovití lidé z kraje odchází, líní a problémoví přichází.
Ale zato máme zřízený výbor pro
sociálně vyloučené lokality s dobře placeným předsedou… Funkce
se rozdaly a na práci nezbyl čas,
nebo to prostě odpovědní neumí.
Jinak řečeno, můžeme se opět těšit na předvolební divadlo v duchu
známého sloganu „Sliby se slibují,
blázni se radují.“

Stanislav Rybák (KSČM), náměstek hejtmana
Stručně by se dalo odpovědět, že
dokončit to, co jsme slíbili ve volebním programu, a co bylo přeneseno do koaliční smlouvy. Vezmu-li
například oblast zdravotnictví, za
kterou zodpovídám, pak základní
záměry byly naplněny. Dokonce se
podařilo díky Krajské zdravotní,
a. s. otevřít protialkoholní stanici,
která od května funguje v nemocnici
v Teplicích. Desítky jejich klientů od
začátku působení potvrzují, že toto
zařízení bylo i v našem kraji opravdu
potřebné. V současné době se začíná
vyhodnocovat naplňování Strategie
podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb v Ústeckém kraji na
období 2015-2020 tak, aby mohla
být předložena nejpozději v začátku
příštího roku její aktualizace. Ale již
dnes můžeme konstatovat, že její
smysl byl úspěšně plněn. Ústecký
kraj plní všechny úkoly, za které ze
zákonů v této oblasti zodpovídá.
Kromě již zmíněné protialkoholní
stanice funguje Zdravotnická záchranná služba včetně letecké, kde
mimo jiné dojde i k další potřebné
obměně sanitních vozidel. Díky
dobré spolupráci s řadou měst v kraji fungují i lékařské pohotovostní
služby. Zamýšlet se budeme i nad
případným dalším rozšířením projektu Časná defibrilace je možná,
protože registrujeme zájem dalších
měst a organizací o vybavení defibrilátory. Pokračovat budeme i v podpoře všech poskytovatelů akutní
lékařské péče prostřednictvím
dotačních titulů. Zde věřím, že se
Krajské zdravotní podaří realizovat
její záměry o zachování dostupnosti zdravotní péče ve Šluknovském
výběžku. Když mluvím o Krajské
zdravotní, tak i zde chceme vytvořit
další potřebné podmínky pro kvalitu zdravotnických služeb a jejich
zajištění do dalších let. Pochopitelně není jen zdravotnictví. Jde třeba
i o dokončení všech prací souvisejících s dobrým fungováním naší
vlastní dopravní společnosti tak,
aby kraj mohl skutečně garantovat
dopravní obslužnost na celém svém

území. S tím souvisí nejen opravy
silnic v majetku kraje, ale i velké
investiční akce jako je dokončení
opravy mostu ve Štětí, realizace
obchvatu Roudnice, přípravy oprav
mostů v Ústí nad Labem a Roudnici. Jsou to i další investiční akce
v objektech, kde působí naše příspěvkové organizace ve školství,
sociálních službách či kultuře. Jde
i o dořešení dalšího fungování sdružení Terezín-město změny po roce
2020, kde bylo za stovky milionů
korun zrekonstruováno pět objektů,
nebo o dokončení příprav k dalšímu
rozšíření archeoskanzenu v Březně
u Loun a bylo by toho mnoho dalšího i v dalších oblastech.

Martin Klika (ČSSD), 1. náměstek hejtmana
Nebudu dělat nic jiného, než
jsem dělal uplynulé tři roky. Pracovat pro Ústecký kraj, snažit se o to,
aby se lidem v našem kraji žilo lépe
a region prosperoval. Ústecký kraj
patří ke strukturálně postiženým regionům, který doplácí na svou ryze
průmyslovou minulost. Ve funkci
náměstka hejtmana Ústeckého kraje jsem tři roky dělal vše proto, aby
si vláda uvědomila, co našemu kraji
a jeho obyvatelům dluží, a svůj dluh
splatila. A pokračovat v tom budu
i v následujících dvanácti měsících.
Náš kraj si zaslouží podporu v podobě dotačních titulů zaměřených
na řešení našich problémů. Můj
úkol je jejich prosazování a zajištění financí především pro školy,
vědu, výzkum a inovace, na zlepšení
životního prostředí i zmírnění sociálních problémů. Protože pokud
budou ze škol vycházet mladí lidé
kvalitně připravení uplatnit se u zaměstnavatelů nebo schopni sami
začít podnikat, pokud budou firmy
zavádět do svého podnikání nové
výrobní procesy, pokud budeme mít
více peněz na ochranu a obnovu životního prostředí a dokážeme řešit
sociální problémy, má náš kraj šanci
na rozvoj a posun k lepšímu. Za náš
kraj bojuji v Bruselu a věřím, že během roku, který do krajských voleb
ještě zbývá, odvedu i tam pořádný
kus práce. Především je nutné pro-

sadit další podporu Evropské unie
krajům, které budou řešit problémy
související s postupným útlumem
těžby a přechodem na nové zdroje
energie. To je pro Ústecký kraj do
nejbližších let to nejzásadnější. Nesmíme zaspat a na přeměnu hospodářství v kraji se připravit. Mít jasnou vizi, připravit velké strategické
projekty, spolupracovat s podobně
zatíženými regiony a táhnout s nimi
za jeden provaz. Připravovat podmínky pro lepší budoucnost našeho
kraje. To je má práce, kterou jsem
dělal a dělat budu dál i v následujících dvanácti měsících.

Petr Šmíd (SPD), náměstek
hejtmana
Přízeň voličů je věc ošidná. Zda
se budu já sám osobně nebo strana,
kterou zde v současnosti reprezentuji, účastnit příštích voleb, je v současně době více než nejisté. Pokud
se ovšem ohlédnu za svojí předchozí
prací, ať už jako pracovníka plavby
Labsko-Oderské, učitele, ředitele
školy, a nebo těch tří let ve funkci
náměstka hejtmana pro oblast školství, potom si troufnu konstatovat,
že jsem se vždy snažil svou práci vykonávat nejlépe a je řada věcí, které
si myslím pozitivně ovlivňuji. Vím, že
mě v příštím období čeká ještě spousta důležité práce, tvrdého vyjednávání i drobných kompromisů. Vždy ale
půjdu za tím, čemu věřím a co z mého
pohledu může zlepšit situaci ve školství a celkově v životě obyvatel Ústeckého kraje. Ústecký kraj je stále hodnocen českou školní inspekcí jako
jeden z nejslabších článků ve vzdělávací soustavě ČR. Na základě posledních jednání se zástupci ministerstva
školství a ČŠI bylo konstatováno, že
některé kroky, které jsem prosazoval
a dále budu prosazovat, reálně vedou
ke změně této situace, ať už se jedná
o redukci některých učebních oborů, které nejsou perspektivní, ať už
se jedná o snahu vrátit většině škol
jejich jedinečnost nebo zlepšování
technického zázemí škol. Mým cílem je, přesvědčit některé případné
kritiky těchto kroků, že byly správné
a povedou ke zkvalitnění vzdělávání
na území Ústeckého kraje.

Všechny nemocnice Krajské zdravotní splňují akreditační standardy SAK, jako pátá uspěla teplická

N

emocnice Teplice, o. z.,
jako pátá z nemocnic spravovaných Krajskou zdravotní, a.
s. (KZ), se stala akreditovaným
zdravotnickým zařízením. Certifikát o udělení akreditace na
základě splnění akreditačních
standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR)
nemocnice obdržela ke 12. září
2019. V závěru loňského roku
stejně uspěly Nemocnice Děčín
a Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem. Letos na jaře se
k nim přidaly nemocnice v Mostě a Chomutově.

Projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ ve všech nemocnicích
Krajské zdravotní, a. s. probíhal
od roku 2015. Cílem největšího
poskytovatele zdravotnických
služeb v Ústeckém kraji bylo
získat akreditaci pro všech pět
nemocnic do konce roku 2019.
„Vedení Krajské zdravotní se
podařilo dosáhnout jeden z důležitých cílů, které si vytyčilo.
Teplická nemocnice je pátou
nemocnicí s prestižním certifikátem. Podařilo se jí podmínky
akreditace splnit a do roku 2022
akreditaci získat. Zaměstnancům Krajské zdravotní v teplické nemocnici blahopřeji a děkuji
všem za přístup, díky kterému se
tento významný mezník v dosud
dvanáctileté historii společnosti
podařilo dosáhnout,“ zdůraznil
Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Krajská zdravotní se snaží
neustále zlepšovat kvalitu péče
ve svých nemocnicích. Postupně
se podařilo každé z nich dosáhnout úspěchu, jakým je obdržení
osvědčení o splnění národních
akreditačních standardů. Akreditování zdravotnických zařízení je vzkazem pro veřejnost, že
v nemocnicích Krajské zdravot-

ní může očekávat velmi dobrou
úroveň služeb. Děkuji zaměstnancům v Teplicích, stejně jako
předtím jejich kolegům v Děčíně,
Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, že pro nemocnici certifikát na dobu tří let získali,“ řekl
Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Jsem rád, že naše nemocnice splnila akreditační standardy

Zástupci vedení Krajské zdravotní, a. s., a Nemocnice Teplice,
o. z., se členy akreditační komise SAK ČR. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

a zařadila se mezi akreditovaná
pracoviště Krajské zdravotní,
a to jako pátá v pořadí. Předané
zkušenosti od kolegů z děčínské,
ústecké, mostecké a chomutovské nemocnice nám k tomu
velmi pomohly, za což jim děkuji, stejně jako týmu z vedení
společnosti, který nám v akreditaci byl nápomocen. Děkuji
všem zaměstnancům teplické
nemocnice, kteří se na dosažení
nelehkého cíle podíleli. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom si
akreditaci nadále udrželi a dobře
obstáli při dalším akreditačním
šetření, které proběhne za tři
roky,“ uvedl MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice
Teplice, o. z.

Do podzimu loňského roku
Certifikát o udělení akreditace
na základě splnění akreditačních standardů SAK ČR vlastnilo jen Oddělení následné péče
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., sídlící v Ryjicích.
Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR
získala Nemocnice následné
péče Ryjice, p. o., již v roce 2010.
Následně prošla reakreditačním
šetřením a obhájila akreditaci
v roce 2013. Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné
péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a. s., v roce 2015. Ryjické
zařízení potom úspěšně absolvovalo další plánovanou reakreditaci v listopadu 2016.

Ústecký kraj

říjen 2019

3

Představujeme nové železniční dopravce na pravidelných linkách v Ústeckém kraji
– Die Länderbahn GmbH DLB

D

ie Länderbahn GmbH DLB
je železniční dopravce, který provozuje dlouhodobě dopravní sítě a linky na německém
území a spolupráci s českými
soukromými dopravci navázal
teprve v roce 2000, kdy zahájil
provoz na tratích v Karlovarském kraji. Od roku 2010 začal
pod názvem Trilex železniční
linky samostatně provozovat
také v Ústeckém a Libereckém

kraji v takzvaném „Trojzemí“,
a to prostřednictvím organizační složky v Hrádku nad Nisou.
Jelikož se spolupráce osvědčila, rozhodl se mateřský německý
koncern Netinera v součinnosti
s hrádeckou organizační složkou
zúčastnit také výběrového řízení
o zajištění dopravy, které vyhlásil Ústecký kraj. Společnost
v tomto výběrovém řízení uspěla a s krajem uzavřela smlouvu,

Regionální „sprinter“.

podle které bude zajišťovat veřejnou drážní dopravu v příštích deseti letech počínaje 15.
prosincem 2019 na třech tratích
v oblasti Lounska, a to konkrétně
na linkách U12 Osek město - Rakovník, U14 z Jirkova do Lužné
u Rakovníka a na turistické lince
T7 z Chomutova do Vejprt.
Německý dopravce poskytne
pro nový provoz v Ústeckém kraji
celkem osm vozidel typu RegioSprinter s bezbariérovým přístupem a velkými panoramatickými
okny. „Tato vozidla bude dopravce
během prvních dvou let provozu
v DÚK průběžně modernizovat,
aby po modernizaci nabídla wifi
připojení, USB zásuvky a audiovizuální informační systém. Dojde
také k rekonstrukci podlahy, sedadel, potahů a vymezení prostoru
pro přepravu vozíčkářů, jízdních
kol a kočárků,“ uvedl k soupravám náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.

Konference představila novinky i krajský dispečink

V

Mostě se konal dopravní
seminář, který byl zaměřený na Dopravu Ústeckého kraje
a nově vznikající krajský dispečink. Na celodenní konferenci se
sešli všichni od nejmenších turistických dopravců až po ty velké
železniční dopravce, a také zástupci integrovaných městských
doprav i autobusoví dopravci.
„Chtěl bych vám všem v první
řadě poděkovat, že jste přijeli.
Scházíme se zde na historicky
prvním setkání dopravců v rámci

integrované dopravy. Jste to právě vy, kdo tvoří dopravu v kraji.
Věřím, že se společné setkávání
osvědčí a do budoucna se budeme scházet častěji,“ řekl na úvod
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek.
Zástupci jednotlivých dopravců si vyslechli plánované
novinky na příští rok, seznámili
se s nově vznikajícím dispečinkem Dopravy Ústeckého kraje,
s marketingovou strategií DÚK
a s oslavami pětiletého výročí

Integrované Dopravy Ústeckého kraje, které se budou konat
16. května 2020 v Litoměřicích.
Zkušenosti s centrálním dispečinkem za Integrovaný dopravní
systém Jihomoravského kraje
představil Radek Chudiak. Cestující se mohou těšit na spoustu
novinek. Například od 15. prosince na znovuzavedení pravidelného provozu na Švestkovou
dráhu. Pro cestující to znamená
rychlejší spojení mezi Mostem
a Litoměřicemi.

Pro zajišťování provozu v Ústeckém kraji byla v červenci
založena česká společnost Die
Länderbahn CZ s.r.o. se sídlem
v Ústí nad Labem a v Lounech
byla zřízena kancelář s kontaktním centrem, kde ještě do
zahájení provozu budou probíhat úpravy zázemí. S novým
grafikonem bude dopravce provozovat v Lounech i pokladnu,
kterou převezme od ČD. Jaroslav Komínek k novému železničnímu dopravci a přípravám
na jeho provoz dodal: „S přípravou zázemí Länderbahn
finišuje, s náborem zaměstnanců započala již v dubnu. Pevně
věříme, že do konce roku bude
mít společnost připraven nejen
vozový park, ale i dostatek strojvedoucích, průvodčích a dispečerů a že se jí v nejbližších dnech
podaří vybrat vhodné kandidáty
i na poslední volná místa strojvedoucího s licencí.“

V Chomutově na provozu SÚS
se jednalo o investicích i zimní údržbě

N

áměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství Jaroslav Komínek navštívil
další provoz Správy a údržby silnic Ústeckého kraje – tentokrát
v Chomutově. Jednalo se o investičních akcích na silnicích
v majetku kraje i přípravě na
zimní údržbu a zajištění dostupnosti obcí na hřebeni Krušných
hor i v zimním období.
U setkání nechyběl kromě
vedoucího chomutovského provozu Vladislava Smetany ani ředitel SÚS Libor Tačner, vedoucí
odboru dopravy Jindřich Franěk

a zástupci dopravní policie chomutovského okresu. Nejprve se
hovořilo o plánovaném projektu
úpravy problematické křižovatky ulic Lipová a Kostelní. Zde by
měl být vybudován kruhový objezd. „Vzhledem k narůstajícímu
počtu aut na silnicích je nutné
provádět úpravy kvůli zvýšení
plynulosti a bezpečnosti. Ve spolupráci s projektanty a dopravní
policií hledáme ty nejlepší varianty řešení,“ řekl náměstek Komínek.
S policí se dále projednávalo
měření na vytipovaných úse-

cích přímo ve městě Chomutov.
S blížícím se zimním obdobím
se řešila příprava na zimní údržbu. Některé silnice v Krušných
horách se vzhledem k přírodním
podmínkám v místě neudržují,
o to důležitější ovšem je zajistit průjezdnost objízdných tras
a dostupnost horských obcí.
Právě to patří k nejdůležitějším
úkolům chomutovského provozu SÚS.
V závěru návštěvy nechyběla
prohlídka techniky a také nově
rekonstruovaných prostor pro
dispečery zimní údržby.

Letošní GIS OUTDOOR FÓRUM bylo věnováno
hlavně digitálně–technickým mapám

D

Zleva vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek, náměstek hejtmana Jaroslav Komínek
a předseda představenstva GW Train Regio Peter Bosáček.

ruhý ročník GIS OUTDOOR FÓRA se uskutečnil na výstavišti v Litoměřicích. I ten letošní byl pořádán Ústeckým krajem ve spolupráci s městem Litoměřice. Tentokrát se většina
programu točila kolem tématu digitálně-technických map, které budou kraje povinné vytvořit do
roku 2023. Jedná se o podrobný popis zejména zastavěných oblastí. Tento systém by měl výrazně pomoci při realizaci staveb a s tím spojeným vyřizováním různých povolení. Účastníci si také
se zájmem vyslechli přednášky na téma geografických informačních systémů, dronů a dalších
SMART technologií. Zahájení fóra se ujal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Na letošní fórum se sjeli účastníci ze všech krajů. Zúčastnili se jej nejen zástupci měst, obcí a krajů,
pozvání přijali také zástupci ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva průmyslu. V rámci akce zasedla také komise pro IT ve veřejné správě Asociace krajů ČR a také komise
pro Smart Region Ústeckého kraje.

Kraj rozšiřuje pro rok 2020 platnost integrovaného tarifu

O

d prosincové změny jízdních řádů se rozšiřuje
platnost integrovaného krajského tarifu Dopravy Ústeckého kraje (DÚK). U vlaků
budou integrované jízdenky
nově využitelné i při cestách do
části Středočeského kraje - od
15. 12. 2019 začne Tarif DÚK
platit na železničních linkách
R23 a U23 až do Mělníka. Jízdenky DÚK na těchto linkách
platily dosud jen na území Ústeckého kraje a jejich platnost
končila ve Štětí. Prodlužuje se
i platnost Tarifu DÚK na lince
U22, kde nebude platit jen do
Horních Beřkovic, ale nově až

do Vraňan. V jednání je i rozšíření uznávání jízdenek DÚK na
vlakových linkách U4 a RE20
do Kralup nad Vltavou, které
by mělo vstoupit v platnost od
data vyhlášení. Ve Středočeském kraji se také rozšířila platnost papírových jízdenek DÚK
na autobusových linkách. Kromě dosavadních šesti linek
PID, přibydou v prosinci další
dvě linky, kde bude možné jízdenky DÚK používat: linka
585 Třeboc – Ročov/Kroučová
– Vinařice a linka 619 Koučová, křiž. – Vinařice.
Plnohodnotná platnost Tarifu DÚK Vás od 15. prosince

čeká u nových železničních
dopravců Dopravy Ústeckého
kraje, u společností ARRIVA
vlaky s.r.o., Regiojet ÚK a.s.
a Die Länderbahn CZ s.r.o., ale
taktéž u dopravce AŽD Praha
s.r.o., který přejde ze sezónního turistického režimu na
každodenní provoz. Tito železniční dopravci budou uznávat
jak papírové, tak elektronické
jízdenky DÚK a budu tyto jízdenky i prodávat. Nově budou
od prosincové změny jízdního řádu uznávány a vydávány
elektronické jízdenky DÚK
i u Českých drah a Dopravního podniku města Ústí nad

Labem (zde dosud platil Tarif
DÚK jen částečně a uznávaly
se jen papírové jízdenky). Tarif
DÚK bude tak po prosincových

změnách u naprosté většiny
integrovaných dopravců platit
plnohodnotně. Částečně integrovaný s pouhým uznáváním

papírových jízdenek zůstane
jen Dopravní podnik Mostu
a Litvínova a osmi autobusových linek PID.
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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.

Mléčné výrobky z kozího
mléka - nedaleko Dolní Poustevny v Nové Vísce najdete kozí
farmu a pastviny, kde se pase
stovka koz českého plemene
– koza hnědá a bílá. Rodinou
farmu obhospodařují manželé
Malinovi a z kozího mléka vyrábějí chutný smetanový sýr s lehkou příchutí po kozím mléce.
Mléko se dojí ručně a i výroba
sýrů je téměř bezvýhradně ruční. Chov koz zde probíhá už od
roku 1995. Na farmu docházejí
vypomáhat jako součást terapie
klienti z Integrovaného centra
pro osoby se zdravotním posti-

žením. Sýry certifikované nejen
značkou Českosaské Švýcarsko
regionální produkt lze zakoupit
na farmě nebo na regionálních
trzích.

Račetická cibule - cibule se
v Račeticích u Kadaně pěstuje
více než 50 let. Cibule se zde pěstuje pěkně ze semínka, a to přímo
z místního semínka odrůdy ALICE, vyšlechtěné nedaleko v Kašticích u Podbořan. Zralá cibule
se sklízí ručně pro zachování
její maximální kvality a trvanlivosti. Račetická cibule obsahuje
opravdu velké množství silic,
proto její vůně je velmi intenzivní. Ale všechny slzy vynahradí

výborná chuť cibule a její léčivé
účinky, pro které byla certifikována označením Krušnohoří regionální produkt. Račetickou cibuli můžete ochutnat i zakoupit
na akci Slavnosti cibule. Věhlas
kvalitní cibule z Račetic přesahuje i za hranice naší republiky,
a tak místní cibuloví nadšenci
a pěstitelé připravují každý rok
v září setkání se spokojenými
konzumenty s cílem ukázat region i jako živý a atraktivní venkov,
kde nejen pěstují onu opěvovanou zeleninu, ale umí se i bavit!

k dostání, a tak mi nezbylo, než
si jí vyrobit na dřevěném tkalcovském stavu,“ říká o svých
začátcích Petra Brázová, která
v Litoměřicích založila oděvní
ateliér Artsilk. Při tvorbě látek
se nechává inspirovat přírodou,
strukturou březové kůry, barvou
podzimního listí, odleskem vody
v řece. Tradiční starobylou techniku ručního tkaní si přizpůsobila tak, aby byl výrobek přátelský i k dnešní rychlé době. Vlna
se v ateliéru potkává s hedvábím
i moderními vlákny, doplňuje se
navzájem v nepřeberném množství barev a struktur. Na svět
přicházejí hřejivé plédy, měkké
polštáře, elegantní peleríny. Každý výrobek je kusem poctivé
ruční práce a zároveň výtvarným
originálem certifikovaný značkou České středohoří regionální
produkt.

Lubenecké vitráže - spojení křehké krásy skla a světla, to
jsou vitráže z umělecké řemeslné
dílny manželů Kantových z Lubence. Vitráže jsou specifické
svým osobitým designem. V dílně jsou vyráběny jak klasickou
olovněnou technologii, tak novější tiffany technikou z konce
19. století, nebo se zde restaurují vzácné kousky rukopisem

starých mistrů. Při dílně je malý
krámek, kde lze spatřit vlastní
uměleckou tvorbu umělců Jitky
a Richarda v podobě šperků,
drobných závěsů, nejen stolních
lamp, zrcadel, ale i osobitých
velkých objektů, vše os označením Poohří regionální produkt.
Při předem domluvené exkurzi
si návštěvníci mohou sami toto
řemeslo vyzkoušet. Za svou
práci získali manželé Kantovi
ocenění Živnostník Ústeckého
kraje.

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

Ručně tkané oděvní a bytové originály - „Hledala jsem
kdysi zajímavou látku. Nebyla

Ústecký kraj podporuje
Mezinárodní partnerství Ústeckého kraje
se Slovenskem se rozšíří o spolupráci v kultuře spolupráci se Srbskem
S
Ú
polupráce Ústeckého kraje
se zahraničním partnerem,
Žilinským samosprávným krajem na Slovensku, se úspěšně
rozvíjí již od roku 2009. Hejtman
Oldřich Bubeníček navštívil Žilinu, aby se poprvé osobně setkal
s nově zvolenou předsedkyní
kraje Erikou Jurinovou. Protože
se návštěva tentokrát týkala především možností a prohloubení
partnerství na úrovni kulturních
institucí, nechyběla v delegaci

Ústeckého kraje ani radní pro
kulturu Jitka Sachetová.
„Spolupráce s Žilinským samosprávným krajem je v tuto
chvíli nejvýraznější v oblasti
školství. Školy se vzájemně navštěvují, žáci i učitelé si předávají
zkušenosti a je to pro obě strany
příjemné a užitečné rozšíření
běžných aktivit. Nově vidíme
potenciál také v oblasti kultury.
Oba naše kraje mají co nabídnout a bližší vzájemné poznání

na kulturním poli může být odrazovým můstkem pro podporu
cestovního ruchu,“ řekl k návštěvě hejtman Oldřich Bubeníček.
Cesty na Slovensko se tedy kromě hejtmana Bubeníčka a radní
Sachetové zúčastnili také ředitelé
kulturních příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Ti se v Žilině
setkali se slovenskými kolegy a diskutovali o vedení a správě kulturních organizací, především o problematice financování investičních

akcí a o možnostech spolupráce na
mezinárodních projektech. Delegace navštívila několik kulturních
institucí, např. Budatínský hrad,
jeden ze čtyř hradů ve správě Žilinského samosprávného kraje.
Součástí návštěvy byla také
vernisáž výstavy připomínající
100. výročí vzniku samostatného Československa s důrazem na
dění v severních Čechách. Tato
výstava je ke zhlédnutí v prostorách Povážského muzea.

Ústecký kraj přivezl na České dny v Zakarpatí kulturu i humanitární dar

N

áměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeněk Matouš reprezentoval Ústecký kraj na akci České
dny v Zakarpatí, která proběhla
v Užhorodu na Ukrajině. Ta na-

vázala na úspěšný loňský ročník
realizovaný u příležitosti 100.
výročí vzniku Československa,
jehož bylo Zakarpatí součástí.
Ani letos nechyběla humanitární
pomoc od Ústeckého kraje, ob-

Náměstek hejtmana Zdeněk Matouš předal symbolický klíč od
darované sanitky oblastnímu radovi ukrajinské Zakarpatské oblasti Michailu Rivisovi.

lastní dětská nemocnice v Mukačevu získala díky Ústeckému
kraji sanitní vůz.
České dny v Zakarpatí v Užhorodu přivítaly veřejnost, která
měla možnost zhlédnout kulturní program připravený např.
Domem dětí a mládeže v Ústí
nad Labem. Na jednotlivých
stáncích se prezentovaly regionální příspěvkové organizace,
potravinářské a gastronomické
společnosti, výrobní firmy apod.
Hosty byly mimo jiné delegace
členů Senátu Parlamentu ČR,
představitelé Zakarpatské oblastní rady, zástupci Královéhradeckého kraje a významné české
firmy působící v Ústeckém kraji.
V rámci samotného slavnostního zahájení Českých dnů v Zakarpatí došlo k předání symbolického klíče od sanitního vozu,

který Ústecký kraj daroval Zakarpatské oblastní radě v rámci
naplňování dohody o vzájemné
spolupráci. Klíč předal náměstek
hejtmana Zdeněk Matouš předsedovi Zakarpatské oblastní rady
a sanitní vůz bude aktivně využíván Oblastní dětskou nemocnicí
Zakarpatské oblasti v Mukačevu.
V rámci cesty na Ukrajinu
Užhorodu absolvoval náměstek
Matouš pracovní jednání s mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem ČR v Kyjevě J. E.
Radkem Matulou a generálním
konzulem ČR ve Lvově Pavlem
Peškem. Součástí Českých dnů
v Zakarpatí byl tentokrát také
odborný seminář uspořádaný
Svazem měst a obcí ČR na téma
„Možnosti spolupráce na lokální
úrovni se zahraničním partnerem a financování zdrojů“.

stecký kraj již
několik let úzce
spolupracuje s regionem jižního Banátu
v Srbsku. Na podzim
letošního roku se potkali zástupci místních akčních skupin Společné foto se členy české besedy a krajaa společně diskuto- ny před Českým domem v Bělehradu. Foto: Mgr.
vali o problematice Filip Mágr
rozvoje venkova.
Pracovní tým vedený vedou- venkovský rozvoj Slaviša Maksicím odboru regionálního roz- mović a člen Rady města pro ekovoje Krajského úřadu Pavlem nomický rozvoj Miroslav Stupar,
Hajšmanem a vedoucí místní se v diskuzi s vedoucím odboru
akční skupiny Český sever Evou regionálního rozvoje Pavlem
Hamplovou, navštívil partnerský Hajšmanem zajímali o probleregion v jižním Banátu v Srbsku. matiku odpadového hospodářSetkání se uskutečnilo v oblasti, ství a likvidace odpadních vod na
kde Ústecký kraj v roce 2017 za úrovni malých obcí a v roztroupomoci Krajské sítě MAS pomá- šené zástavbě, dále diskutovali
hal založit místní akční skupinu o možnostech vícezdrojového
SELO PLUS skládající se nyní financování infrastrukturních
z 51 obcí v území správních měst projektů a o cílené podpoře zejména rozvoje cestovního ruchu.
Vršac, Plandište a Bela Crkva.
Dále se česká delegace setkala
Ke společné diskuzi se sešla
česká delegace, zástupci obcí se zástupci Spolku Česká besea místních akčních skupin z Ús- da Bělehrad. Předseda sdružení
teckého kraje, a členové SELO Milan Fürst představil histoPLUS, aby zhodnotili uplynulé rii Českého domu v Bělehradě
dva roky od zahájení spolupráce. a krajany, zejména architekty,
Ředitelka SELO PLUS Daniela stavitele a další významné Čechy,
Bou ve své prezentaci předsta- kteří v Srbsku zanechali své stovila úspěchy a problémy, na to py. Zástupci české delegace vynavázala vedoucí MAS Český jádřili podporu činnosti spolku
sever Eva Hamplová, která ve a v diskuzi bylo rozvíjeno mnoho
své prezentaci inspirovala srbské námětů na budoucí spolupráci.
partnery zajímavými projekty.
Připravila: Mgr. Petra LudwiZástupci města Vršac, radní pro gová, odbor regionálního rozvoje

Dobrá zpráva pro cyklisty, další kilometry Labské stezky v úseku Dobříň-Račice jsou v provozu

V

lokalitě Dobříňského háje
u Labe byl ve čtvrtek 3. října slavnostně zprovozněn další
úsek 3. etapy dostavby Labské
cyklostezky, a to konkrétně mezi
obcí Dobříň a Račicemi v délce
necelých čtyř kilometrů. Přestřižení pásky se ujal náměstek pro
cestovní ruch a regionální rozvoj
Zdeněk Matouš.
Zahájení stavby se uskutečnilo loni v říjnu. Po roce se tak
po asfaltu podél Labe mohou
projet první cyklističtí nadšenci.

„Labe je fenomén. Tímto projektem Labské stezky a dostavbou chybějících částí cyklotrasy
jsme zase o kus blíž zpřístupnění
cyklistům řeky od jeho pramene
až po Hamburk,“ uvedl na slavnostní akci Zdeněk Matouš.
Popřát stezce spoustu spokojených sportovců a co nejméně
úrazů přišli k Labi u přívozu také
starostové dotčených obcí Dobříně, Záluží, Račic či Roudnice
nad Labem. Vlastníkem cyklostezky je Ústecký kraj a její vybu-

Z Dobříňského háje vede cyklostezka až do Račic. Měří téměř čtyři
kilometry.

dování stálo bezmála 21 milionů
korun.
V Ústeckém kraji se na Labskou stezku napojují další tři
významné cyklostezky. Jedná
se o Krušnohorskou magistrálu, která vede po hřebenech
Krušných hor od Děčína až po
Měděnec. Dále o Cyklostezku Ploučnici sledující tok řeky
Ploučnice od jejího pramene
na úpatí Ještědu po její ústí pod
děčínským zámkem a Cyklostezku Ohře podél řeky Ohře, která

vede z Karlovarského kraje do
Litoměřic v Ústeckém kraji, kde
se napojuje na Labskou stezku.
Na území Ústeckého kraje
má Labská stezka délku 96 km
a je vedena v trase: Dolní Žleb
– Děčín – Velké Březno – Ústí
nad Labem – Libochovany – Litoměřice – Roudnice nad Labem
– Hněvice – hranice Středočeského kraje. Podle starostky Dobříně má cyklostezka za cíl zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení
nehodovosti.

Ústecký kraj

říjen 2019

5

škola pokračuje
Gymnázium v Mostě oslavilo 100 let existence Litvínovská
v úspěšné spolupráci na Slovensku
J
I
edna z nejlepších středních
škol zřizovaných Ústeckým
krajem, Gymnázium Most,
oslavila 100. výročí svého
založení. Při této příležitosti
byla připravena slavnost pro
současné i bývalé studenty, pedagogy, absolventy, významné osobnosti a přátele školy.
Zúčastnil se jí také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Za doprovodu ředitele školy
Karla Vacka pozdravil hejtman v zaplněné aule přítomné
a předal pamětní listy školy.
„Gymnázium v Mostě je prestižní školou, která už celé sto-

letí dělá čest městu Most i celému regionu. Věřím, že její
budoucnost bude minimálně
stejně dlouhá a pestrá jako její
historie,“ řekl v úvodu hejtman
Bubeníček.
Všichni přítomní si poté
mohli prohlédnout školu.
Zvláště bývalí absolventi oceňovali, jakou modernizací během let prošla, mnozí z nich
se při vzpomínce na mládí
strávené ve škole neubránili
dojetí.
Program doplnila venkovní zábava s koncerty, výstava
o historii školy i ukázky současné činnosti.

Mladá designérka z Hamru je mezi
nejlepšími designéry světa

K

aždoroční
mezinárodní
soutěže obalového designu
Model Young Package se i letos
zúčastnili studenti oboru Grafický design SOŠ Litvínov-Hamr. Soutěž vyhlašuje společnost
Model Group a studentka druhého ročníku na ní zaznamenala
velký úspěch.
Mladí designeři se měli zhostit tématu Zážitek z rozbalování.
V konkurenci 666 návrhů z 66
zemí světa se prosadila studentka druhého ročníku Lucie Plechačová, jejíž práce byla vybrána
do TOP 50 návrhů.

„Nebylo jednoduché propojit
funkci obalu, ekologie a zážitku
z rozbalování, jak požadovalo zadání, ale snad se mi cestu podařilo najít,“ řekla autorka návrhu.
„Jedná se o největší soutěž
svého typu na světě, proto je
Lucčin úspěch obdivuhodný,“
doplnila MgA. Kateřina Kotyková, která studenty grafického
designu SOŠ Litvínov-Hamr na
soutěž připravovala.
Na vítězné návrhy se zájemci mohou podívat v Galerii
CZECHDESIGN Praha, kde
jsou v současné době vystaveny.

Výrobek, který se dostal mezi TOP 50.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček předal pamětní listy školy.

S

talo se pravidlem, že
Střední škola zahradnická
a zemědělská A. E. Komerse
v Děčíně – Libverdě, pravidelně jezdí se žáky soutěžit na
nejrůznější floristická klání.
Letos jich bylo několik a pomyslným vrcholem sezóny
byla účast na podzimní etapě

kovém pořadí. Škola v Libverdě získala nejvyšší počet bodů,
tudíž přivezla do Děčína zlatý
pohár za první místo. Oba žáci
školu výborně reprezentovali
a kromě nich patří dík i učitelce odborného výcviku Bc. Karolíně Žáčkové, která je oba na
soutěž připravila. Zároveň je

to vynikající reprezentace školy v jiných regionech naší republiky. Z dosažených výsledků je tedy i ostatním školám
zřejmé, že vzdělávání a odborná příprava jsou na naší škole
jasnou prioritou.
Zpracoval: Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy

Filosofka Anna Hogenová
na žateckém gymnáziu

Ž

atecké gymnázium navštívila uznávaná filosofka, fenomenoložka Prof. PhDr. Anna
Hogenová, CSc. Přednášky se
zúčastnili studenti 3. a 4. ročníku gymnázia a hosté z řad veřejnosti.
Ústředním tématem přednášky bylo postavení filosofie
v dnešním světě. Svůj výklad
započala paní profesorka objasněním pojmu filosofie a nastíněním svého pohledu na
dnešní společenskou situaci.
Dále se kriticky vyjádřila k for-

obě střediska školy a získají informace o všech
nabízených studijních oborech: Strojírenství,
Stavebnictví, Elektrotechnika, Provoz a ekonomika dopravy a Technické lyceum.
Bližší informace najdete na
www.prumkadc.cz.

Žáci a pedagogové škol Ústeckého kraje se sešli
v Litoměřicích na vzdělávacím veletrhu

a Výstavišti Zahrady Čech
v Litoměřicích se uskutečnil první říjnový pátek 2. ročník
vzdělávacího veletrhu, který
byl určený převážně pro pedagogické pracovníky příspěvkových škol celého regionu. Na
ně tu čekal pestrý program plný
workshopů a přednášek. Na své
si přišli také žáci a studenti, pro
které byl v jednotlivých pavilonech připraven bohatý program.
Mohli si zde vyzkoušet chemické
a fyzikální pokusy nebo jak moc
zvládají digitální, matematickou
či čtenářskou gramotnost.
Žáci tak prožili na veletrhu
například Báječný den s chemií,
zahráli si mozkohry. Byly pro ně
připraveny ukázky nejnovějších
učebních pomůcek včetně digitálních, informace o digibuňkách
v Ústeckém kraji. Pro příchozí
byly připravené též další vzdělávací workshopy a odborné přednášky pro gramotnost i polytechnické předměty, stánky s učebnicemi
i odbornou literaturou pro pedagogy a spousta dalšího.
Pro Ústecký kraj, který se stal
jedním z pořadatelů akce, je
kvalita výuky školáků důležitá.
„Ústecký kraj se po dobu pěti
let snaží, i s podporou evrop-

celostátní výstavy Flora Olomouc. Za školu se účastnili
Poháru podzimní Flory 2019
Vlastimil Kucharovič a Kateřina Klápová.
Odborná hodnotící komise
přiřadila jednotlivým školám
za vytvořená díla body, jejichž
celkový součet rozhodl o cel-

mě, systému a jednostrannosti
současného vzdělávání, které
se opírá o učení ve faktech.
Následně se zabývala problémem dnešní doby, kterým je
konzumní život dnešní společnosti a požadavky na neustálé
zvyšování výkonnosti každého z nás. Posluchače zaujal
především její lidský přístup
a schopnost pohotově reagovat na dotazy.
Zpracovali: studenti 3. ročníku Gymnázia Žatec

Kateřina Klápová

sobotu 23. 11. 2019 otevře VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně své dveře
všem zájemcům o studium, příznivcům školy
a samozřejmě i absolventům, kteří si tradičně
přicházejí zavzpomínat na školní léta. V době od
9 do 13 hodin si návštěvníci mohou prohlédnout

N

mětů Marek Razím. „Spolupráce
mezi školami funguje výborně,
vzájemné předávání zkušeností
obohacuje nejen žáky, ale i nás
učitele,“ uvedl učitel odborného
výcviku Miroslav Findeis.
Žáci oboru kadeřník se zaměřili na nácvik náročné účesové tvorby, líčení, úpravu obočí. „Všechny
získané poznatky žáci uplatní
v praxi, zejména při přípravě tradiční kadeřnické soutěže Junior,
kterou naše škola každoročně pořádá,“ uvádí učitelka odborného
výcviku Barbora Botošová.
Zpracoval: SOŠ Litvínov –
Hamr

Úspěch děčínské školy na soutěži Flora Olomouc

Děčínská průmyslovka zve na Den otevřených dveří

V

v letošním školním roce pokračuje spolupráce mezi SOŠ,
Litvínov-Hamr, Spojenou školou, Žilina a SOŠ drevárskou
a stavebnou, Krásno nad Kysucou. Z programu Erasmus+ se
začátkem října vydalo 14 žáků
oborů Truhlář, Umělecký truhlář a kadeřník na stáž k našim
partnerům na Slovensko.
Pod vedením učitelů odborného výcviku a odborných předmětů se Truhláři učili vyrábět špaletová okna. „Kluky obou škol
jsme promíchali, bylo zajímavé
sledovat jejich spolupráci,“ říká
jeden z učitelů odborných před-

ských dotací, dostat co nejvíce
prostředků do našich příspěvkových škol. A to jak na zlepšení
vybavení škol, tak na zkvalitnění
výuky. Jsem moc rád, že tento
veletrh proběhl formou konzul-

tací a výměnou informací mezi
subjekty tak, aby mohli pedagogové i v budoucnu zlepšovat
kvalitu výuky na školách,“ uvedl
1. náměstek hejtmana Martin
Klika.

Domov důchodců Bystřany slavil.
Drinky namíchali žáci teplické hotelovky

C

o mají společného Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová škola, Teplice
a Domov důchodců v Bystřanech? Díky vzájemné
spolupráci mohou studenti SPŠ oboru IT vykonávat praxi u odborníka v Domově.
Děvčata z Obchodní akademie navíc plánují
rozšířit své ekonomické znalosti u místních zaměstnanců. Studentky z maturitního oboru Hotelnictví se zde zdokonalují v praktických činnostech.
A jako malé poděkování za vstřícný přístup všech
zaměstnanců Domova důchodců si žáci „hotelovky“ pod učitelským dozorem připravili skvělé
podzimní drinky z Bílinské kyselky. Všichni měli
možnost ochutnat variace drinků, kde dominovala
červená řepa, mrkev, černý bez, pomeranč a zázvor. Žáci HŠ z druhých ročníků Marek Petružela
a Daniel Váňa je servírovali na slavnostním odpoledni u příležitosti 51. výročí od založení Domo-

va. „Návštěvou nás poctil primátor Teplic Hynek
Hanza, místostarosta Bystřan Jaroslav Svoboda,
kolegové z německého Ebersbachu a podporovatelé domova,“ uvedla Miroslava Barešová, ředitelka Domova důchodců.

Žáci druhého ročníku při práci.

Studenti ústecké obchodní akademie zvítězili
v krajském kole soutěže Ekonomický tým 2019

S

Žáci si vyzkoušeli chemické pokusy přímo v pavilonu výstaviště.

třední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie
Kadaň pořádala krajské kolo
soutěže Ekonomický tým 2019
pro 4. ročníky obchodních akademií Ústeckého kraje.
Osm tříčlenných týmů regionu soutěžilo v krajském kole ve
dvou disciplínách. Písemný test
zahrnoval obsah vyučovaných
předmětů ekonomika, účetnictví, informační technologie, právo a základy společenských věd.
Ve druhé části studenti před zkušební komisí prezentovali řešení
losovaného tématu Možnost
financování bydlení. Předmětem hodnocení byly prezentační
dovednosti a odborná úroveň
soutěžících.

V soutěži zvítězil tým Obchodní akademie a jazykové
školy v Ústí nad Labem ve složení Kateřina Dvořáková, Václav
Vavruška a Josef Stejskal. Trio

studentů si tak zajistilo postup
do celostátního finále.
Zpracoval: Ing. František Hrdina

Trojice studentů ústecké obchodní akademie postoupila do celostátního
kola.

Ústecký kraj

6

Ústecký kraj se prezentoval na dvou mezinárodních veletrzích

Ú

stecký kraj se v říjnu prezentoval na dvou známých
a velkých veletrzích. Nejprve se
účastnil Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Expo-

zice Ústeckého kraje, stejně jako
v minulých letech, dala prostor
pro prezentaci regionálním firmám působícím ve strojírenství,
případně v oborech s vyšší přida-

Martin Klika, 1. náměstek hejtmana, na Mezinárodním strojírenském
veletrhu.

nou hodnotou. Kraj chtěl ukázat
vysokou technologickou vyspělost a zároveň dal prostor firmám
k navázání nových kontaktů.
V rámci 61. ročníku veletrhu spojil Ústecký kraj své úsilí
v rámci platformy pro uhelné
regiony s krajem Moravskoslezským, a to formou společné
expozice. Mezinárodní strojírenský veletrh byl vhodnou
příležitostí pro prezentaci obou
regionů s jasnou vizí a potenciálem pro technologický rozvoj.
Struktura ekonomiky a obdobné problémy svedly oba kraje
v rámci platformy pro uhelné
regiony dohromady, a daly tak
vzniknout společné expozici.
Symbolického stvrzení vzájemné spolupráce se za Ústecký kraj
ujal Martin Klika, 1. náměstek

hejtmana, a za kraj Moravskoslezský Tomáš Kotyza.
Region se také účastnil jubilejního 30. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH
2019, který je přední českou
událostí ve stavebnictví. Ústecký region zde byl prezentován
jako místo k bydlení, podnikání a investování. Stejně jako
v přechozích letech byl na stánku kraje poskytnut prostor pro
prezentaci malých podnikatelů
z regionu působících v oblasti
stavebnictví nebo v příbuzných
oborech, kteří tuto možnost již
tradičně přivítali. Veletrh FOR
ARCH 2019 přivítal 72 656 návštěvníků, kterým na 39 402
metrech čtverečních představilo
své výrobky a služby 791 vystavovatelů.

Na Energetickém fóru Ústeckého kraje se řešila bezpečnost.
Ta energetická i ta v oblasti kybernetiky

D

evátý ročník Energetického fóra Ústeckého kraje se
konal opět v Ústí nad Labem.
Hlavním tématem, kterému byly
věnovány všechny letošní přednášky, byla energetická bezpečnost. Téměř sto účastníků fóra
se zapojilo do diskuze o energetické bezpečnosti sítí, obnovitelných zdrojích, energetické
bezpečnosti v Evropě či o uhlíkové energetice. I letos se do
fóra zapojila řada významných
osobností z energetického sektoru včetně hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.
„Energetika vždy byla a bude
neodmyslitelně spjata s naším
krajem. I nejvyšší představitelé
vlády při jejich poslední návštěvě
našeho regionu řekli, že Ústeckému kraji za jejich dlouholetou
práci v těžbě a lidem se zdravotním omezení, kterému tato
práce přineslo zhoršení ovzduší,
musí být věnována náležitá pomoc. Zatímco jsme dříve byli na

špici v získávání energie, věřím,
že si tento post udržíme například u obnovitelných zdrojů či
v přípravě energetické bezpečnosti v jakémkoliv segmentu,“
uvedl při zahájení hejtman Ústeckého kraje Bubeníček.
Na energetickou bezpečnost
je možné nahlížet v mnoha směrech, ať už se jedná bezpečnost
kybernetických sítí, bezpečnost
v oblasti ukládání radioaktivního odpadu, uhlíkovou energetiku, nebo právě obnovitelné
zdroje. Pro Ústecký kraj nejsou
otázky energetické bezpečnosti
žádnou novinkou. Úzce spolupracuje dlouhé roky s krajským
integrovaným záchranným systémem. Právě s IZS v loňském
roce uspořádal třídenní taktické
štábní cvičení Výpadek 2018,
které se týkalo výpadku elektrické energie (tzv. blackoutu)
na území okresu Most. Bez neustálé profesionální přípravy
bychom v reálných krizových

situacích řešili mnohem závažnější škody na majetku a možná
i lidských životech.
Ústecký kraj ale také myslí
SMART neboli chytře, a nezapomíná na oblast životního prostředí. Na základě dlouhodobé
spolupráce se společností ČEZ
a ČEZ ESCO v této souvislosti
oceňuje vedení kraje dar, který
zmíněné firmy Ústeckému kraji
poskytly. Během let 2018-2019

mohl kraj rozdělit mezi své příspěvkové organizace celkem
41 elektromobilů, které slouží
v zařízení poskytujících sociální
služby a v dětských domovech.
Ústecký kraj tedy rozhodně nezaostává za světovými trendy, ba
naopak, jde příkladem.
Pořadatelem Energetického
fóra je i v letošním roce Ústecký kraje ve spolupráci s Okresní
hospodářskou komorou Most.

P

ublikovat na jednom místě
a v jednotném formátu data
z dopravy a další infrastruktury,
městských služeb, turismu, kultury, podnikání v rámci celého
kraje a otevřít je veřejnosti, o to
usiluje projekt Portabo, digitální datová platforma Ústeckého
kraje. Společným podpisem memoranda stvrdili projekt jeho
zakládající aktéři – Ústecký kraj,
Inovační centrum Ústeckého kra-

krajském městě se uskutečnilo Policejní mistrovství
České republiky zásahových
jednotek s mezinárodní účastí
2019. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
který předal ceny vítězům, a také
1. náměstek hejtmana Martin
Klika.
Součástí vyhodnocení, bylo
i předání praporu Zásahové
jednotce Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje, který
daroval Ústecký kraj. Prapor
osobně předal hejtman Bubeníček do rukou náměstka ředitele krajského ředitelství pro
vnější službu plk. Petra Sytaře
a velitele zásahové jednotky

mjr. Pavla Slámy. Následně byl
prapor požehnán generálním
vikářem litoměřického biskupství Mons. Martinem Davídkem, který pronesl modlitbu
pro ty, kteří pod tímto praporem budou plnit své služební
povinnosti a ctít heslo „pomáhat a chránit“.
„Chtěl bych pogratulovat
všem zúčastněným i vítězům
šampionátu. Tento úspěch jen
potvrzuje vaši připravenost
a profesionalitu. Nesmírně si
vaší práce vážím a přeji hodně
úspěchů do budoucna,“ řekl
hejtman Oldřich Bubeníček.
Zásahová jednotka krajského ředitelství, jako organizátor
a pořadatel akce, se do boje

P

řed 55 lety (1. 11. 1964) se v Ústí nad
Labem narodil Richard Scheufler,
baskytarista, sólový zpěvák a skladatel. Patří k nejvýraznějším osobnostem
současné české, ale i evropské hudební
scény. Jeho tvorba představuje syntézu
více hudebních žánrů od funku přes pop,
rock, moderní jazz, hardcore až po fúzi
s klasickou hudbou. Hostoval na nahrávkách nebo koncertech dalších popových umělců – Karla Gotta či Lucie Bílé. Byl členem kapely
Krucipüsk a nyní je kytaristou ve skupině Pražský Výběr II.
lavný boxer Svatopluk Žáček
oslaví (nar. 1. 11. 1954) své 65. narozeniny. Žáček získal na mistrovství
Evropy v roce 1977 bronzovou medaili.
S boxem začal ve 13 letech. Je odchovancem Rudé hvězdy (Sportovní klub
policie) Ústí nad Labem. Boxoval z obráceného gardu (pravá noha vepředu
a levá vzadu). Boxu se aktivně věnoval
do svých 28 let. Po skončení sportovní
kariery působil jako trenér. Do roku 2008 vedl českou boxerskou reprezentaci. Jeho největším úspěchem jako reprezentačního trenéra
je stříbrná olympijská medaile Rudolfa Kraje a dvě bronzové medaile
z mistrovství světa Lukáše Konečného.
řed 85 lety (11. 11. 1934) zemřel
v Ústí nad Labem Josef Martin,
rodák ze Žatce, pedagog, knihovník
a ředitel ústecké městské knihovny.
Profesor ústeckého gymnasia převzal
vedení knihovny v roce 1901. Změnil
její název na Lidovou knihovnu a čítárnu města Ústí nad Labem.
Pod jeho vedením se knihovna začala rozvíjet. Dosavadní prostory
ve staré škole se však ukázaly jako malé. Podařilo se mu přesvědčit
prokuristu firmy Ed. J. Weinmann o potřebě výstavby nové budovy
knihovny. Město pro stavbu knihovny poskytlo atraktivní pozemek
na dnešním Lidickém náměstí. Projekt knihovny zpracoval podle
jeho představ pražský architekt Zasche. 6. října 1912 byla městská
knihovna za účasti místodržitele knížete Thuna slavnostně otevřena. Štědrý podnikatel Ed. J. Weinmann věnoval na stavbu knihovny
téměř půl milionu rakouských korun.

S

P

Z
Hejtman Oldřich Bubeníček při proslovu na Energetickém fóru Ústeckého kraje.

Digitální datová platforma
Portabo vzniká jako webový
portál, na který se v jednotném
formátu budou nahrávat data
z různých oblastí i míst – dopravy, kultury, sportu, z jednotlivých municipalit atp. Tato data
budou zároveň v otevřených sestavách k dispozici třetím stranám pro jejich další zhodnocení
a zpracování – například pro
tvorbu chytrých aplikací, statistické údaje, porovnání v rámci
regionu apod.
Nepůjde přitom o data personalizovaná, ale o velká digitalizovaná data pro potřeby dalšího
zpracování, statistiky a hodno-

cení. Bude je využívat jak kraj,
tak města, instituce i další třetí
strany. Celý systém by měl být
vybudován na open source řešeních a měl by růst spolu s potřebami.
„Smyslem je mít kvalitní
jednotná data, která pomůžou
k vylepšování služeb na úrovni
měst a kraje. Tímto krokem se
Ústecký kraj dostává mezi lídry v oblasti realizace konceptu
smart region, a to nejen v rámci
České republiky, ale i v evropském měřítku,“ uvedl náměstek
hejtmana pro oblast přípravy,
strategii a realizaci projektů
Martin Klika.

V rámci Policejního mistrovství České republiky zásahových
jednotek předal hejtman prapor jednotce z Ústeckého kraje

V

VÝROČÍ

Ústecký kraj ocenil nejlepší
pracovníky v sociálních službách

Ústecký kraj sjednocuje a otevře data. Projekt je ojedinělý nejen v rámci Česka
je, ČVUT, UJEP a města Děčín,
Litoměřice a Ústí nad Labem.
Projekt Portabo se inspiruje Prahou, v rámci krajů je pak
v Česku jedinečný. Krom zakládajících členů bude otevřený
dalším městům a obcím v regionu. „Sjednocení a otevření dat
je první a nutný předpoklad pro
tzv. chytrý region. Navíc krajská
platforma přináší do budoucna
úsporu pro další města v regionu, která nebudou muset vynakládat prostředky na vlastní
řešení a jednoduše budou moci
do platformy přistoupit,“ řekl
krajský radní pro Smart region
Miroslav Andrt.

říjen 2019

o titul nezapojila a nemohla
tak obhájit 2. místo z loňského
šampionátu. Vítězem se stal

tým Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Žehnání praporu zásahové jednotky policejního útvaru Ústeckého kraje.

ámek Větruše se stal místem
konání vyhlášení 3. ročníku
ankety „Pracovník roku v sociálních službách“. Ústecký kraj
tak chtěl v Týdnu sociálních služeb (7. – 13. října 2019) ocenit
mimořádnou a obětavou práci
zaměstnanců z této oblasti. Mezi
tuctem oceněných byl i jeden
muž. Osobně poblahopřát přijel
pracovníkům hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Ten si nesmírně váží náročné
a finančně nedoceněné práce lidí
v sociálním sektoru. „Je to práce složitá a ne každý je schopen
tuto práci vykonávat. Byly případy, kdy člověk skončil v této
sféře již po čtrnácti dnech. O to

víc si vážím vaší práce,“ řekl
k nominovaným hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Společně s Petrou Lafkovou,
vedoucí odboru sociálních věcí,
předal dvanácti lidem pamětní
list, květinu a malý dárek.
Do 3. ročníku ankety „Pracovník roku v sociálních službách
v Ústeckém kraji“ pro rok 2019
bylo nominováno 15 pracovníků v oblasti sociálních služeb,
a to jednak přímo poskytovateli
sociálních služeb, jednak přímo
jejich uživateli těchto sociálních
služeb. Již v minulém roce bylo
dohodnuto, že s ohledem na nízký počet nominovaných dojde
k ocenění všech.

Společná fotografie všech oceněných.

Známe vítěze seniorských soutěží!
Oceňovalo se na krajském Dnu seniorů

D

ne 1. října se slaví Mezinárodní den seniorů. Při této
příležitosti uspořádal Ústecký
kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů přátelské odpoledne
pro seniory z celého kraje, na kterém byly vyhlášeny výsledky soutěže Senior Art a O nejaktivnější
klub seniorů. V závěru se potom
uskutečnilo krajské kolo soutěže
o Nej babičku Ústeckého kraje.
„Vážím si vaší práce a vašich
životních zkušeností. Ústecký
kraj proto pravidelně podporuje
Krajskou radu seniorů a všechny
aktivity, kterými může zpříjemnit
seniorům podzim života,“ řekl
v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček, který spolu s předsedou

poradního orgánu hejtmana pro
seniory a zdravotně postižené Pavlem Csonkou a předsedou Krajské
rady seniorů Aloisem Malým přivítal přítomné v zaplněném sále
ústeckého Kulturního domu.
Uměleckou soutěž Senior
Art vyhlásil Ústecký kraj již
pošesté, letos stejně jako loni
v oblasti literární, a to ve dvou
kategoriích – poezie a próza.
Celkem soutěžilo 34 umělců, 16
v kategorii poezie, 18 v próze.
Vítězkami v kategorii poezie se
staly Zdeňka Chládková, Dana
Jírová a Libuše Štěrbová. Prózu
naopak opanovali muži, zvítězil
Vladimír Pospíchal, druhý byl
Jan Malý a třetí František Srb.

Ústecký kraj

říjen 2019
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Bývalý klášter a kostel v Konojedech získal významné ocenění v péči o památky

V

e Španělském sále Pražského hradu se udělovala ocenění za Poctu české památkové
péči. Cenu hejtmana Ústeckého
kraje Opera historica předal
v jeho zastoupení vedoucí odboru kanceláře hejtmana Luboš
Trojna předsedovi Společnosti
pro obnovu památek Úštěcka
Tomáši Hlaváčkovi a majiteli zámku Vladimíru Přibylovi.
Cenu také převzal architekt Pavel Dražan. Cenu získala společ-

nost za obnovu bývalého kláštera servitů a kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Konojedech. Ta je
každoročně udělována v rámci festivalu Czech architecture
week.
Historici zmiňují konojedskou tvrz již v roce 1451, ta byla
v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Majitel panství
František Antonín Špork v roce
1699 zřídil ve zdejším zámku
špitál pro chudé. Manžel její

dcery Anny Kateřiny František
Karel Sweerts zde roku 1746
založil novou budovu kláštera,
ten byl zanedlouho přestavěn na
zámek, který stojí dodnes.
Posledním majitelům Delhaesovům byl v roce 1945 zámek
zkonfiskován. Zámek včetně
kostela Nanebevzetí Panny Marie prochází od roku 2007 díky
novému majiteli Vladimíru Přibylovi náročnou obnovou, jejíž
první část byla dokončena v roce

2017. Mohutný pozdně barokní
kostel, který ještě před několika lety hrozil zřícením, se v létě
2017 dočkal kompletní a velmi náročné opravy. Současně
s revitalizací kostela probíhaly
i práce na obnově zámku, jejich dokončení podle majitele je
otázkou dalších téměř deseti let.
Vedoucí kanceláře hejtmana
Luboš Trojna (vpravo) předal ocenění do správných rukou.

Loňský vítěz klavírní soutěže si zahraje s orchestrem Beethovenovy skladby

V

těchto dnech vrcholí
přípravy na jednu z akcí
Rodinného stříbra Ústeckého
kraje – mezinárodní klavírní
soutěž pro děti a mládež do 16
let Virtuosi per musica di pianoforte. Její 52. ročník začne
20. listopadu 2019 slavnostním koncertem v Severočeském divadle. Pozvaných je 61
účastníků ze 13 zemí světa.
Jedním z účinkujících bude
Roman Fediurko z Ukrajiny,
absolutní vítěz 51. ročníku,
který nám poskytl krátký rozhovor.
Jako vítěz 51. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte
máte čest hrát s orchestrem
Severočeského divadla na
slavnostním zahájení 52. roč-

níku skladbu od Ludwiga van
Beethovena. Je pro vás jeho
hudba něčím zvláštní?
Beethoven je pravděpodobně nejromantičtější a nejuvolněnější skladatel. V každé větě
je emoce nebo nálada. V jeho
hudbě je místo jak pro krásu či
lásku, tak pro strach či pochybnosti. Beethovenovy skladby
jsou stále velmi aktuální a možnosti pro jejich interpretaci jsou
nekonečné.
Jak byste popsal své pocity
z minulého ročníku soutěže?
Byl jsem poctěn tak vysokým
oceněním od poroty. Ze soutěže
jsem si odvezl spoustu dojmů
– nádherný prostor Severočeského divadla, velký klavír na pódiu, příjemné umístění soutěže,

Den za obnovu lesa se konal
i v Ústeckém kraji

D

Roman Fediurko z Ukrajiny se po roce vrací do Ústí nad Labem.

úžasná organizace závěrečného
koncertu vítězů a následného
setkání účastníků, kde jsme měli
možnost promluvit si s porotci,
poznat se s dalšími mladými klavíristy a jednoduše si po soutěži
vydechnout.

Chcete něco vzkázat letošním soutěžícím?
Přeji jim, aby byli sebevědomí, aby se vzájemně respektovali, aby podali skvělé výkony, ale
hlavně aby zapomněli na soutěžení a užili si potěšení z hudby.

en za obnovu lesa – tak se
jmenovala akce Lesů ČR,
která se konala ve všech regionech naší republiky. Dobrovolníci při ní po celém Česku pomáhali s obnovou lesů poničených
kůrovcem a seznamovali se s budoucí podobou lesů, které mají
mít jiný charakter a druhovou
skladbu než současné porosty.
Sázelo se také v Ústeckém kraji,
a to v Lovečkovicích. Mezi stovkami dobrovolníků i významných hostů nechyběl hejtman
Oldřich Bubeníček.

Hejtman Bubeníček s rodinou
vyzkoušel sázení buků. „Osobně
jsem se přesvědčil, jak namáhavá je práce v lese. O to víc si
musíme vážit lidí, kteří se starají
o stromy, které třeba v plné kráse potěší až další generace,“ řekl
při akci hejtman Bubeníček.
Akce přilákala více než 1700
lidí, především rodiny s dětmi,
kteří vytvořili úžasnou atmosféru. Vysázelo se 18 tisíc sazenic
jedle, buku, dubu a lípy. V celé
České republice přilákala akce
31 tisíc lidí.

Titul Knihovník Ústeckého kraje získala Věra Jaborová z Hrobců

V

e Wolfrumově vile Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem se uskutečnilo v rámci Týdne knihoven
slavnostní vyhlášení každoroční
soutěže Knihovník Ústeckého
kraje. Z devíti nominací vybrala
krajská komise jako vítězku Věru
Jaborovou, knihovnici z Místní
knihovny Hrobce, druhá skončila Vlasta Součková z Městské
knihovny Trmice a třetí Alena
Veselá z Místní knihovny v Měrunicích.
Ocenění za dlouholetou a obětavou práci v knihovně obdržela
Marcela Smolíková z Místní ve-

řejné knihovny v Málkově, která vede tuto knihovnu úspěšně
již 50 let. Ocenění za obětavou
činnost v knihovně obdržela
též Anita Hermannová z Obecní knihovny v Horním Podluží.
Ocenění za obětavou činnost
při práci s menšinami bylo předáno Růženě Horákové z Místní
knihovny Cítoliby. Všechny nominované knihovnice obdržely
pamětní list, dárkové tašky od
Krajského úřadu Ústeckého kraje a první tři i finanční odměnu.
Jako doprovodný program
akce byl křest jedinečné publikace s názvem Knihovny Ústecké-

ho kraje v novém miléniu, která
přibližuje historický vývoj a současnost obcí a jejich knihoven

Oceněné knihovnice spolu s radní pro kulturu Jitkou Sachetovou (druhá
zleva).

Čtvrtí v republice. Krajští úředníci uspěli na mezikrajských hrách

V

e slezské metropoli se uskutečnily ve dnech 3. – 5. října
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a ředitele krajského úřadu Tomáše Kotyzy XVIII. Mezikrajské
sportovní hry.
Z Krajského úřadu Ústeckého
kraje jela do Ostravy reprezento-

vat region dvanáctka sportovců
(Jan Kadraba, Miloš Jirásek,
Jan Horáček, Hana Pumprová,
Alena Franceová, Hana Hodná,
Jana Koutecká, Jan Koutecký,
Jana Lavičková, Roman Kovář,
Radka Truhlářová a Lucie Drncová). Ti se představili v pěti
disciplínách – badmintonu,

v našem regionu. Kmotrovství
se ujala radní pro kulturu Jitka
Sachetová.

veslovacím trenažéru, volejbalu,
přespolním běhu a sportovním
víceboji. Nejlépe se vedlo pracovníkům úřadu ve volejbale,
který vyhráli.
V celkovém hodnocení krajů
se ten Ústecký dostal na čtvrté
místo. Vítězem se stal domácí
Moravskoslezský kraj.

Ústecký kraj ocenil dárce krve za 120 a více odběrů

T

éměř 50 bezpříspěvkových dárců krve bylo
oceněno na Benediktu v Mostě. Slavnostního
dopoledne se zúčastnil hejtman Oldřich Bubeníček, jeho náměstek Stanislav Rybák, zástupci
Oblastního Červeného kříže Teplice a za Krajskou
zdravotní Radek Scherfer, místopředseda představenstva společnosti.
Dárci byli oceněni Zlatým křížem II. třídy za 120
a více odběrů. „Jsem rád, že jsme se zde sešli v tak

Náměstek hejtmana ocenil podnikatele v rámci
soutěže Spokojený zákazník Ústeckého kraje

D

ne 17. října 2019 byly na
Krajském úřadě Ústeckého kraje vyhlášeny výsledky
19. ročníku soutěže „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“.
Oceněno bylo 15 podnikatelů.
Firmy a podnikatelé převzali
ocenění z rukou náměstka hejtmana Zdeňka Matouše a Radka
Černého, předsedy Komise pro
zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje.
„Smekám před těmi, kteří dokáží pracovat manuálně
a dělají svými výrobky radost
nám zákazníkům. Jejich práce
si nesmírně vážím,“ uvedl náměstek hejtmana Zdeněk Matouš. Vyhlášení a předávání cen
proběhlo pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a s podporou Ústeckého kraje.
Oceněním Spokojený zákazník Sdružení českých spotřebitelů, které akci pořádalo, vyjadřuje, že podnikatel, který jej

Hejtman při sázení buků.

získal, poskytuje služby v oboru
svého podnikání kvalitněji, než
běžně očekává spotřebitel. Toto
ocenění se uděluje na dva roky
a jeho cílem je ukázat v různých
oborech pozitivní přístup podnikatelů na místní úrovni.

Jednou z oceněných byla také
oční optička Marta Novotná z Teplic.

hojném počtu. Krev je věc, která se nedá nahradit,
nedá se vyrobit. Proto si musí lidé vzájemně pomáhat. Jsem rád, když ten, kdo je zdravý a může,
dokáže pomoci. Darování krve je velmi ušlechtilá
věc, mnohdy nedoceněná. Proto bych chtěl poděkovat vám všem za to, co děláte,“ řekl hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Pro letošní
rok bylo oceněno 101 dárců z celého regionu, kteří
měli přes 120 odběrů.

Ústecký kraj
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Fotbalisté Teplic ve finále ALBIM CUPU nestačili na skotský Glasgow Rangers

Ú

stí nad Labem hostilo 14.
ročník fotbalového turnaje pro mládež s názvem ALBIM
CUP. Do krajského města se sjely
ty nejlepší výběry dorostu do 16
let nejen z celé ČR, ale také tradičně z Německa, Polska, Anglie
či Austrálie. Nově organizátoři
turnaje, který se hrál pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje,
pozvali na sever Čech také slavný
klub Glasgow Rangers. A byli to
právě mladí Skotové, kteří se ve
finále radovali z celkového prvenství.
Vítězové turnaje v základní
skupině ani jednou nezaváha-

li a pasovali se do role velkých
favoritů. Tu také potvrdili, když
na cestě za titulem vyřadili polskou Wroclaw, pražskou Spartu i Slavii a ve finále pak těsně
porazili FK Teplice 1:0. Mladí
„skláři“ byli příjemným překvapením celého turnaje.
Konečné pořadí: 1. Glasgow
Rangers FC, 2. FK Teplice, 3.
WKS Śląsk Wrocław, 4. AC
Sparta Praha, 5. SK Slavia Praha, 6. FC Zbrojovka Brno, 7.
Legia Warszawa, 8. SK Sigma
Olomouc, 9. Hertha Berlin SC,
10. SG Dynamo Dresden, 11.
1. FC Slovácko, 12. FC Slovan

říjen 2019
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali
Sloup Nejsvětější Trojice v Rumburku. Na výhru se může těšit:
Eva Marečková z Rumburku,
Jana Kochová ze Žatce a Hana
Kvochová z Ústí nad Labem. Výhercům gratulujeme.

O výhře Rangers nad Teplicemi ve finále Albim Cupu rozhodla jediná branka.

Liberec, 13. Wolverhampton
Wanderers FC, 14. FC Viktoria
Plzeň, 15. Mostecký FK, 16.

Perth Football Academy, 17.
FK Ústí nad Labem, 18. Manly
United FC.

Hejtman přijal reprezentanty, kteří uspěli na Světových policejních a hasičských hrách v Číně

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se setkal
se čtyřmi hasiči, kteří se v srpnu účastnili Světových policejních a hasičských her v čínském
Chengdu. Spolu s nimi dorazil
ředitel Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje Roman
Vyskočil.
„Chtěl bych vám poděkovat
za vzornou reprezentaci nejen
České republiky, ale i Ústeckého kraje. Vaše výkony v Číně
byly neuvěřitelné a můžete být
na sebe pyšní. Celkově si velmi

Čtveřice hasičů, která si přivezla z Číny několik medailí.

vážím práce hasičů jak těch profesionálních, tak těch dobrovolných a je úctyhodné, když si při
své náročné a odpovědné práci
dokážete najít čas na požární
sport,“ vyjádřil podporu hejtman Oldřich Bubeníček.
Světových her v Číně se zúčastnilo téměř 10 tisíc sportovců
z celého světa. Čtyři hrdinové
všedního dne - Tomáš Sobecký
z Ústí nad Labem, Jan Hocko,
Jan Šeps a Josef Kroupa z Varnsdorfu přivezli celkem deset medailí.

F

Hlavní hrdina snímku Ivan Trojan si užil
i v maskérně.

Šluknovském výběžku pak příjemně překvapily režiséra i herce samotné.
Většina scén se natáčela ve Varnsdorfu, který však dostane pro film nový název
Šlukdorf. „Varnsdorf má svoje specifické
kouzlo. Střet časů, kdy zde panoval v druhé
polovině 19. století čilý průmysl, v období po
2. světové válce, kdy došlo k vysídlení drtivé
většiny místního obyvatelstva, a dnešní dobou, zde vytváří něco ojedinělého, což nás
sem právě s filmovým štábem přilákalo,“
uvedl na adresu města těsně sousedícího
s Německem herec Jiří Macháček.
Ten hraje ve filmu Rudu. „I když hraju
dost zoufalého člověka, měla by ta role mít
komický rámec. Ztvárňuji člověka, kterému
hned na začátku řeknou, že se ruší herny
s automaty, což je jeho byznys. A jak to s ním
dopadne? To už se diváci dozvědí v kinech,“

Dnešní hádanka nás zavede do
města, o kterém byla první písemná zmínka již v roce 993. Jeho historické jádro se stalo v roce 1992
historickou památkovou zónou.
Dominantou města je bezpochyby secesní budova radnice z počátku 20. století, jejímž architektem je Friedrich Kick. Radnice
byla navržena jako polyfunkční
budova - kromě obecního úřadu
zde sídlila celá řada dalších insti-

kulturní pozvánky

Na Šluknovsku točil Ondřej Trojan svého Bouráka
ilmová kancelář Ústeckého kraje výrazně
pomohla štábu v čele s režisérem Ondřejem Trojanem najít pro jeho celovečerní
snímek Bourák lokace v Ústeckém kraji.
Zprostředkovala také kontakty na města
Varnsdorf, Šluknov a Rumburk, která filmařům vyšla výrazně vstříc. Města a krajina ve

tucí (policie či knihovna). První
patro bylo provedeno jako piano
nobile - honosné reprezentační
patro, které mělo symbolizovat
majestát rozvíjejícího se průmyslově-lázeňského města a správního střediska. Nejdůležitějším
prostorem je zasedací síň, dnes
využívaná jako obřadní. Radnice
má věž tyčící se do výšky 68 metrů. Poznáte, o které města na Teplicku se jedná?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 13. listopadu 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.

Jiří Macháček ve scéně s policistou, jehož
ztvárňuje Jaromír Dulava.

smál se Macháček, který si na herecké složení nemůže stěžovat. S některými herci se na
place setkává poněkolikáté (hlavní roli má
Ivan Trojan), s režisérem Ondřejem Trojanem potřetí. Frontman kapely MIG 21 a oblíbený herec je rodákem z Litoměřic. „Točili
jsme v Ústeckém kraji, odkud pocházím a cítím se tu opravdu jako doma,“ dodal. Premiéra Bouráka je pak naplánovaná na jaro 2020.

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Výstavy Hlava + sklo / Kubismus ze sbírek Západočeské
galerie v Plzni; Michaela Thelenová / Přes kopec; ReVize:
Anežka Hošková jsou doplněny
programem Malujeme hranatě! Seznámíte se s kubistickými
díly významných českých autorů, zjistíte, že kubismus není
pouhé malování krychlí. Vernisáž výstav 7. 11. 2019 v 17 hod.,
potrvají do 7. 2. 2020.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
(Před) adventní výtvarná
dílna pro děti a rodiče - 23. 11.
2019 od 10 - 12 hod. a od 14 - 16
hod.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Výstavy Africké umění a Africký šperk ze sbírky Marie
Imbrové představují obrazy,
plastiky a šperky ze sbírky cestovatelky, spisovatelky a lektorky,
která v subsaharské Africe strávila několik let. Jsou doplněné
fotografiemi nejen děčínských
cestovatelů a fotografů. Výstavy
potrvají do 29. 2. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Únik z totality aneb
Listopad 89 na Chomutovsku
v hlavní budově muzea připomene 30. výročí sametové revoluce. Návštěvníci si odnesou
důležité informace o událostech

roku 1989 a zároveň prožijí čas
plný emocí a adrenalinu. Je připravena speciálně koncipovaná
úniková hra. Součástí výstavy
je filmový dokument a bohatý
doprovodný program. Výstava
potrvá do 17. 1. 2020.
Výstava Retrohrátky v budově radnice přenese návštěvníky
prostřednictvím stovek hraček
do dětského světa generace
dnešních rodičů, babiček i dědečků, prababiček a pradědečků. Součástí výstavy je herna pro
děti všech věkových kategorií,
rodiny s dětmi i školní skupiny.
Výstava potrvá do 1. 2. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku
města Litoměřic čerpá z poznatků i historického bádání,
které osvětlují vývoj Litoměřic
od 10. do 14. století. Doplněno
přednáškami Litoměřická skrytá gotika (7. 11. 2019) a Raně
středověké Litoměřice a počátky institucionálního města
(28. 11. 2019). Výstava potrvá
do 1. 3. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Výstava Rok 1989 na Lounsku prezentuje historické materiály z muzejních a archivních
sbírek, které dokumentují ozvuk
velkých dějin na malém městě.
Výstava potrvá do 1. 12. 2019.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik milionů rozdělí Ústecký kraj na kotlíkové dotace? byla tajenkou naší zářijové křížovky. Odpověď na ni byla:
167 milionů korun. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří
od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Josef Karásek z Jirkova,
Marcela Veselá z Lomu, Lydie Koppová z Podbořan, Štěpánka
Chaloupková z Teplic a Vojtěch Uhlíř z Brozánek. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše říjnová 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
13. listopadu 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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