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slovo hejtmana

Pět osobností Ústeckého kraje obdrželo Cenu hejtmana

Vážení čtenáři,

C

Máme před sebou závěr roku 2019, blíží
se nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.
S nástupem posledního měsíce také začíná čas adventní. Jeho začátek je spojen
ve městech a obcích s rozsvícením vánočních stromů a pořádáním slavnostních
koncertů. K této tradici se každoročně
připojuje i Ústecký kraj. Nový hrad v Jimlíně, který je příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje, připravil na sobotu 30. listopadu Adventní setkání, porci středověké hudby, řadu zajímavostí pro děti, živá zvířata či
dobové tržiště. V 17 hodin se pak v areálu rozsvítí vánoční strom.
Ten samý den pořádá kraj v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém
náměstí v Teplicích slavnostní 6. adventní koncert. Představí se Collegium hortense a další umělci a Hudbu Hradní stráže a Policie ČR
bude dirigovat od 17 hodin plk. Jan Zástěra. Vánoční čas je spojen
s radostným očekáváním dětí, co vše najdou pod stromečkem. Ale je
to také čas, kdy bychom se na tuto událost měli připravovat v klidu,
bez zbytečných shonů. Věřící se v tomto období těší na připomenutí narození Ježíše Krista a ateisté mají advent za přípravné období
na svátky vánoční. Ovšem bez rozdílu zapalujeme adventní věnce,
kupujeme dárky pro naše nejbližší a společně se těšíme, až zazvoní
zvoneček a rozzářené oči dětí spočinou na rozsvíceném stromečku
a dárcích. Advent by mělo být období, kdy utichnou zbraně a všichni zjistí, že žít v míru je to nejkrásnější, co může modrá planeta nabídnout. Připravme se na svátky vánoční v klidu, míru a pohodě.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Krajští sportovci se již připravují na ZODM

V

ýprava 97 sportovců Ústeckého kraje to nebude mít na
Zimní olympiádu dětí a mládeže, která se uskuteční v termínu
od 19. do 24. ledna 2020, daleko. Vrcholná sportovní akce se
uskuteční u sousedů v Karlovarském kraji. V tomto regionu se
budou hry konat vůbec poprvé
v historii.
Sportovci změří síly ve dvanácti sportovních disciplínách
(alpské lyžování, běžecké lyžování, skricross, snowboarding,
lední hokej, biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský
orientační běh, karate, šachy
a umělecká soutěž - hra na elek-

trické klávesové nástroje).
Slavnostní zahájení a ukončení her se uskuteční v KV Aréně
v Karlových Varech. Olympijský
dům pak bude situován ve Spa
Hotelu Thermal.
Necelá stovka sportovců bude
bojovat o medaile na těchto
sportovištích: Skiarena Fichtelberg/Oberwiesenthal (biatlon),
Boží dar (ostatní lyžařské sporty), Ostrov nad Ohří (krasobruslení), Sokolov (rychlobruslení),
Cheb (lední hokej, skupina B),
Mariánské lázně (karate), Karlovy Vary (lední hokej skupina
A, šachy, hra na elektrické klávesové nástroje).

eny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 byly předány
pěti vynikajícím osobnostem za
jejich mimořádné zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje. Laureáti
převzali diplom a šek na finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun
z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a Martina Koláře ze společnosti Net4Gas, která je generálním partnerem Ceny hejtmana.
„Všechna dnešní ocenění jsou
opravdu zasloužená, vybrali jsme
ty nejlepší z nejlepších. Jsem rád,
že udělování Ceny hejtmana se
stalo v Ústeckém kraji hezkou
tradicí, a věřím, že v kraji bude
stále dost pracovitých, úspěšných lidí, ze kterých se bude vybírat pro ocenění v dalších letech,“
řekl v úvodu slavnostního večera
hejtman Bubeníček.
Cenu hejtmana
Ústeckého kraje 2018 získali:
Za regionální rozvoj
Ludmila Holadová
Byla ředitelkou Okresní agrární komory Most od jejího
založení. Byla oporou zemědělců celého kraje a zasloužila
se o rozvoj zemědělské výroby.
Řadu let také organizovala akce
krajského významu - Regionální
potravina, Potravina kraje Přemysla Oráče, Dožínky.
V oblasti zdravotní a sociální
MUDr. Pavel Dlouhý
Je primářem Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice
a vedoucí AIDS centra. V posledních letech se zajímá o problematiku HIV a léčbu chronické hepatitidy B a C, byl hlavním
řešitelem mnoha klinických studií a autorem několika kapitol
v knize Lékařské repetitorium.
Přednáší v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a sester,

Všech pět oceněných osobností společně s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a Martinem Kolářem ze
společnosti NET4GAS (vlevo). Foto: Petr Sochůrek, Krajská zdravotní, a.s.

pro odborné společnosti i veřejnost. Byl opakovaně členem komise pro mikrobiologii, imunologii a přenosné nemoci Interní
grantové agentury Ministerstva
zdravotnictví.
V kategorii sport
Mgr. Pavel Budínský
Dlouhá léta zasvětil trenérské činnosti u mladších žáků,
mladšího a staršího dorostu
a 15 let trénoval A mužstvo BK
Děčín. Kromě toho se věnoval
také lektorské a publikační činnosti.
V oblasti kultury
Miroslav Rejha
Ten v roce 1980 založil dechový orchestr Lounská třináctka
a celá léta je jeho kapelníkem.
Od roku 1983 také organizuje a zajišťuje pravidelnou akci
Nedělní odpoledne s Lounskou
třináctkou a nově Lounskou křídlovku.

Padesátý ročník Mezinárodního tanečního festivalu nadchl a bavil

S

portovní hala Sluneta v krajském městě byla dějištěm jubilejního 50. ročníku Mezinárodního tanečního festivalu, který je
zapsán do programu Rodinného
stříbra Ústeckého kraje. Ústecké publikum si podmanil stejně
jako loni ruský taneční pár.
V rámci Mistrovství světa triumfovali v kategorii Showdance Standard Alexandr a Maria
Shmoninovi a tímto úspěchem
zde uzavřeli svou bohatou profesionální kariéru. V Showdance Latina zvítězil německý pár Sergiu
Maruster a Anastasia Stan.
Zlatému hřebu večera však
předcházel dlouhý a zajímavý program. „Jsem moc rád, že publikum
v Ústí může již padesát let sledovat
ty nejlepší české i zahraniční tanečníky. Přeji organizátorům do další
padesátky hodně energie a nadšení, bez kterého by tento krásný
svátek tance nemohl pokračovat,“

uvedl na slavnostním zahájení Jaroslav Dubský, předseda Výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje
pro kulturu a památkovou péči.
O krásné předtančení se postaraly děti z DD na Severní
Terase v Ústí nad Labem. První
soutěží finálového večera bylo
Mistrovství ČR Standard v kate-

gorii Senior II, kde ceny předal
za Ústecký kraj Jaroslav Dubský.
Následovalo finále Mistrovství
ČR Standard v kategorii Senior
I. Zde zvítězila dvojice Kateřina
a Martin Čechovi. Následovalo
republikové mistrovství Showdance Latina a Standard. Sportovní klání na parketu zakončilo

domácí šampionát ve formacích.
Letošním tanečním večerem
provázala Kamila Tománková
a herec a moderátor Jan Čenský.
„Vážíme si, že diváci na tuto akci
chodí dlouhodobě, navíc sem
chodí mnoho lidí, kteří tanec obvykle nesledují,“ podotknul hlavní organizátor akce Petr Barnat.

Československý pár byl mezi posledními šesti ve finále světového šampionátu Showdance - Latina.

Již nyní můžete nominovat významné osobnosti na Cenu hejtmana za rok 2019 v tradičních pěti kategoriích (věda a výzkum,
kultura, sport, zdravotní a sociální oblast a regionální rozvoj).
Veškeré informace a formuláře naleznete na adrese
www.kr-ustecky.cz.
Za vědu a výzkum
prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc.
Odborně se věnuje dvěma oblastem – didaktice matematiky
a teorii pravděpodobnosti a matematické statistice. Je řešitelem
a spoluřešitelem řady projektů
z oblasti statistiky i didaktiky,
autorem a spoluautorem řady
monografií, článků v časopisech a především učebnic pro
základní školy. Působí v Jednotě
českých matematiků a fyziků,
zaměřuje se zejména na práci
s talentovanými žáky, přednáš-

ky, semináře a dílny pro učitele
ZŠ a SŠ.
Cena hejtmana Ústeckého
kraje byla letos udělována po
osmé, celkem už je v Ústeckém
kraji 35 laureátů tohoto významného ocenění. Letos se vybíralo
z 27 občanských nominací.
Slavnostní předání proběhlo
v krásném historickém interiéru
vily Diplomat patřící Konzervatoři Teplice, příspěvkové organizaci. Tato umělecká škola zajistila také kulturní část programu,
koncert Saxofonového kvarteta.

Ústecký kraj
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Ústecký nábor přivedl do registru
dárců kostní dřeně 45 dobrovolníků

L

etos už podruhé se na krajském úřadě uskutečnil nábor do registru dárců kostní
dřeně, který přivedl do registru
dalších 45 nadějí na život. Jeden
z náborů se uskutečnil také letos v červnu na Dni záchranářů
v Litoměřicích. Díky těmto náborům se za tento rok podařilo
do registru zapsat celkem 140
nových dobrovolníků.
Tváří podzimního ústeckého
náboru se stali hráči amerického
fotbalu Blades, kteří se do registru také zapsali. Přítomné přišel
podpořit a pozdravit náměstek
hejtmana pro oblast zdravotnictví Stanislav Rybák.
I přesto, že je aktuálně v Českém národním registru dárců

dřeně více než 90 tisíc dobrovolníků, bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce
kostní dřeně nenajde a umírá.
Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat.
„Čím větší vzorek populace
máme, tím úměrně zvyšujeme
také šanci na uzdravení pro kaž
dého nemocného. Děkujeme
proto všem, co se k nám rozhodnou přidat,“ říká mluvčí Českého národního registru dárců
kostní dřeně Klára Conková.
Pokud jste nábor nestihli
a chtěli byste se do registru zapsat, veškeré informace a přihlášku naleznete na
www.kostnidren.cz

Tváří podzimního náboru se stali hráči amerického fotbalu Blades
Ústí nad Labem.

V Městských sadech se vzpomínalo
na válečné veterány

M

ěstské sady v Ústí nad Labem se staly v pondělí 11.
listopadu dějištěm pietního aktu
k uctění válečných veteránů.
Věnce k pomníku položili hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, Petr Nedvědický,
primátor statutárního města
Ústí nad Labem či ředitel Krajského vojenského velitelství
Ústí nad Labem Petr Gajdoš.
Vzpomínkové akce se zúčastnil
za kraj také předseda výboru pro
kulturu a památkovou péči Jaro-

Hejtman Oldřich Bubeníček
vzdal čest památce válečným veteránům.

slav Dubský a předseda výboru
pro sociální věci, bezpečnost
a sociálně vyloučené lokality Dominik Hanko. „Nikdy bychom
neměli zapomenout na lidi, kteří
ve válkách nasazovali vlastní životy. Měli bychom si těchto lidí
velmi vážit. Čest jejich památce,“
řekl při vzpomínkovém aktu hejtman Oldřich Bubeníček.
Jedenáctý listopad je den
věnovaný památce všech válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo
Den vzpomínek. Termín byl
vybrán symbolicky, neboť toho
dne roku 1918 v 11 hodin bylo
ve štábním vagóně vrchního
velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Le
Francport u severofrancouzského města Compiégne podepsáno
příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě
ukončeny boje 1. světové války.
Symbolem Dne veteránů se stal
květ vlčího máku.

Prosincové farmářské trhy

A

dvent je před námi a ani
v tomto předvánočním čase
se nezastaví čilý farmářský ruch
v regionu. 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 prosinec
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 4. a 18. prosince od 8 do
15 hodin. Chomutov: Náměstí
1. máje, soboty 7. a 21. prosince
od 8 do 12 hodin. Litoměřice:

Tržnice Felixe Holzmanna (ulice
5. května), pátky 6., 13., 20. a 27.
prosince od 7:30 do 13 hodin.
Louny: Mírové náměstí, soboty
7., 14. a 21. prosince od 8 do 12
hodin. Lovosice:
Václavské náměstí,
úterý 3., 10. a 17.
prosince od 8 do 12
hodin. Most: Mírové náměstí, sobota
14. prosince od 8 do 12 hodin.
Roudnice nad Labem: Karlovo
náměstí, sobota 7. prosince (Adventní farmářské trhy) od 8 do 12
hodin. Teplice: Náměstí Svobody, neděle 1. prosince od 9 do 16
hodin (Teplická vánočka) a pátky
6. a 20. prosince od 9. do 16 hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 3., 10. a 17. prosince
od 9 do 16 hodin, čtvrtky 5., 12.
a 19. prosince od 9 do 16 hodin.
Žatec: Náměstí Svobody, pátek
13. prosince od 8 do 15 hodin.

listopad 2019

Můj názor: ADVENTNÍ ČAS PŘINÁŠÍ DO LIDSKYCH SRDCÍ KLID A POHODU
Po listopadových oslavách třicátého výročí svobody se nám pomalu nachýlil čas k adventnímu období. V aktuálním čísle bychom se Vás rádi zeptali na toto: „Jakých adventních akcí se budete ve Vašem městě či okolí letos účastnit a které adventní
koncerty či události byste doporučili obyvatelům Ústeckého kraje?“
nákupní horečce podlehněme
raději milé atmosféře v rodinném kruhu a se svými přáteli.
Hezké a klidné svátky přeji všem
čtenářům, ba i svým milým kolegům z krajského zastupitelstva.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Vánoce jsou svátky klidu, a tak
budu výjimečně smířlivý a nebudu tvrdit, že redakce mohla
vybídnout k napsání vzpomínek
na 17. listopad 1989, jak jsme
jej kdo konkrétně prožívali, kdo
stál v průvodu se svíčkou a nadějí ve zlepšení poměrů a kdo
stál na druhé straně schován za
kordónem estébáků a esembáků s obuškem. Ono kdyby toho
17. listopadu nebylo, tak by ani
nebyly adventní slavnosti na našich náměstích a náš Ježíšek by
stále odolával tlaku dědy Mráze
a jolky. Vánoce jsou svátky klidu a tak si je v klidu užijme, potkejme se na našich náměstích
u vánočních stromečků a místo

Jitka Sachetová (KSČM),
krajská radní a zastupitelka
A už tu máme vánoční svátky a advent. Všichni se na ně
těšíme nejen kvůli dárkům, ale
i pro akce, které tomu předcházejí. Jsou to koncerty v kostelích,
adventní trhy, na které se u nás
na Litoměřicku půjdu podívat.
Většina obcí rozsvěcí vánoční
stromky, u nás se přitom rozdávají dárky dětem k Mikuláši.
Když projíždím vesnice u nás
v kraji, všude nádherně svítí

stromečky. V našem Ústeckém
kraji se určitě půjdu podívat
na adventní koncert Jak svíce
v šeru, který pořádá Trautzlova
umělecká společnost v kostele
sv. Jana Křtitele v Teplicích. Na
tento koncert bych chtěla pozvat
obyvatele Ústeckého kraje. Tato
společnost má vysoký kredit
a její koncerty jsou vždy zaplněné
lidmi a nádhernou hudbou, která
se krásně poslouchá. Koná se 30.
listopadu od 17 hodin. Doporučuji i návštěvu muzeí a galerií
u nás v kraji. Všechny mají nádhernou vánoční výzdobu, betlémy i pohyblivé. Prostě je na co se
dívat. Stejně tak krásný advent je
na našem zámku Nový Hrad na
Lounsku. Zvláštní betlém je k vidění v Bechlíně na Roudnicku.
Přeji všem občanům Ústeckého
kraje co nejhezčí advent a dobré
akce, které si vyberou.
Petr Šmíd (SPD a SPO), náměstek hejtmana
Adventní čas přináší historicky do srdcí a myslí lidí klid a pohodu. Ve svém okolí pozoruji
už delší dobu výrazné napětí,
prohlubuje se vzájemná nesnášenlivost. Právě konec připomenutí významných listopadových

výročí je šancí obrátit svá srdce
a mysl k těm původním hodnotám, které advent reprezentuje.
Navštívím celou řadu adventních setkání. Budu se snažit využít co největší počet pozvání na
různé koncerty, trhy a místa setkávání lidí dobré vůle. Koncert,
na který se těším asi nejvíce, je
ten, který pořádá ZUŠ Varnsdorf pro děti z mateřských škol.
Těmto nejmenším přeji, aby celý
svůj život mohly prožít tak, aby
nikdy neměly strach o budoucnost svou nebo svých budoucích
dětí a aby v tento předvánoční
čas měly jedinou starost, zda už
mají pro své blízké nakoupené
dárky. Všem občanům Ústeckého kraje, České republiky, Evropy i světa přeji totéž.

Hornický region Krušnohoří převzal certifikát UNESCO

N

a hradě v Krupce se konala
výjimečná událost. Hornický region Krušnohoří-Erzgebirge, který byl 6. července 2019
zapsán na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, obdržel z rukou
zástupce Ministerstva kultury
České republiky oficiální certifikát potvrzující tento zápis.
Do Krupky se sjeli představitelé měst, obcí, krajů, Národního památkového ústavu či ministerstva kultury, kteří mnoho
let spolupracovali na díle, které
bylo korunováno historickým
úspěchem. Nechyběli ani kolegové ze saské strany, neboť se
jednalo o sasko-český návrh na

zápis hornických památek Krušnohoří mezi světové pamětihodnosti.
„Jsem nesmírně rád, že se
podařilo úsilí celého týmu lidí
dotáhnout do úspěšného konce.
Nyní máme díky městu Krupka
v Ústeckém kraji první zapsaný
soubor památek UNESCO a já
věřím, že do budoucna nezůstane pouze u tohoto jednoho“, podotkl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Na akci dále
kraj zastoupila radní pro kulturu
a památkovou péči Jitka Sachetová a náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš, který je rovněž
starostou města Krupka.

Radní pro kulturu a památkovou péči Jitka Sachetová, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš
a hejtman Oldřich Bubeníček si prohlížejí certifikát.

Krajská zdravotní se připojila v Ústí a Mostě
ke Světovému dni předčasně narozených dětí

K

rajská zdravotní, a. s., se připojila
k oslavám Světového dne předčasně
narozených dětí, který připadá každoročně na 17. listopadu. Tento den je na celém
světě věnován problematice předčasně narozených dětí a zároveň má za cíl podpořit
a povzbudit všechny rodiče, kterým se narodilo nedonošené miminko. Symbolem
Světového dne předčasně narozených dětí
je purpurová barva.
V sobotu 17. listopadu 2019 došlo ve večerních hodinách, stejně jako v předcho-

zích letech, k nasvícení ústecké dominanty
– výletního zámečku Větruše (na snímku).
Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z., a Dětské a dorostové oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice
Most, o. z., jsou součástí perinatologických center. Krajská zdravotní tak disponuje dvěma centry z dvanácti v České
republice.

NAVŠTÍVILI NÁS

Velvyslanec Moldavské republiky navštívil Ústecký kraj

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček podruhé
přivítal na Krajském úřadě Ústeckého kraje moldavského velvyslance, Jeho Exelenci Vitalie
Rusu. Jednání byli přítomni Ladislav Drlý, člen rady Ústeckého
kraje, a Martina Francírková,
ředitelka úřadu Krajské hospodářské komory. Během jednání
společně mluvili o aktuální situaci v oblasti hospodářství a energetiky, následovala prohlídka
teplických lázní.
Velkými tématy byla těžba
uhlí, rekultivace krajiny, hos-

podářství a společný trh práce.
„Nedostatek pracovních sil
v Ústeckém kraji se promítá do
všech oblastí, ať už jde například
o řemeslníky, vysokoškolské
techniky, ale také učitele, lékaře
a zdravotníky,“ připomněl hejtman Bubeníček.
Po jednání následoval program v lázních v Teplicích, kde
byly za doprovodu hejtmana
moldavskému velvyslanci představeny nejen současné možnosti lázeňských procedur, včetně
historie lázní, ale také došlo na
prohlídku centra města.

Jeho Excelence Vitalie Rusu.
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Představujeme železniční dopravce na pravidelných linkách v Ústeckém kraji – České dráhy

N

árodní dopravce České
dráhy je společnost s více
než 175letou tradicí poskytování služeb v dopravě na železnici.
V Ústeckém kraji budou České dráhy provozovat v novém
jízdním řádu, platném od 15.
prosince 2019, denně 856 vlaků, které ujedou každý den přes
třicet tisíc kilometrů. Celkově
se jedná o více než 70% výkonů v železniční dopravě. České
dráhy tak i nadále zůstávají nejvýznamnějším železničním dopravcem v Ústeckém kraji.
V novém jízdním řádu zůstává
zachováno přímé spojení od jara

do podzimu mezi stanicemi Ústí
nad Labem a Drážďany - vlak
Letní kometa a osvědčené spojení o adventních víkendech – Vánoční kometa. Novinkou je spojení Ústí nad Labem a Litvínova
bez nutnosti přestupu v Louce
u Litvínova. To je umožněno dokončenou elektrizací úseku Louka u Litvínova – Litvínov.
České dráhy už budou v příštím roce plně integrovaným
dopravcem
integrovaného
systému Doprava Ústeckého
kraje, a cestující si budou moci
zakoupit nejen papírové, ale
nově i elektronické jízdní dokla-

dy DÚK ve 28 pokladnách ČD
v kraji i ve vlacích.
Mnoho zákazníků mělo obavy, jak budou moci po prosincové změně jízdního řádu používat
slevové IN Karty. „Ústecký kraj
se jako jeden z prvních krajů
v ČR dohodl s představiteli Českých drah na zachování tarifu
ČD a slevových IN Karet v regionálních vlacích i v následujícím období, pro cestující tedy
nedochází k žádným negativním
změnám,“ potvrdil náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Nejvytíženější páteřní linkou
v Ústeckém kraji je linka U1
z Děčína do Kadaně, která bude
i nadále obsluhována moderními elektrickými jednotkami
RegioPanter s Wi-Fi připojením
k internetu, zásuvkami pro na-

Vlaky na Teplicku zrychlí, lidé z Litvínova
získají přímé spojení s krajskou metropolí

Ž

eleznice v podkrušnohorské oblasti Ústeckého kraje
projde v následujícím období výraznou proměnou. Správa železniční dopravní cesty zde začala
s modernizací hned na několika
místech v okolí Teplic. Dokončení prací přinese nejen zvýšení
traťové rychlosti, bezpečnosti
provozu a komfortu pro cestující, ale díky elektrizaci také možnost přímého spojení Litvínova
s krajskou metropolí.
Slavnostní zahájení tří staveb
se uskutečnilo ve středu 6. listopadu v Teplicích, kam přijel
také hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. „Moderni-

zace železniční infrastruktury
je nezbytná pro rozvoj kraje,
jelikož usnadní cestování nejen
občanům, ale může být přínosem i pro nákladní dopravu,“
uvedl při slavnostním poklepání
kladívkem na železniční pražec
hejtman Bubeníček.
První akcí bude revitalizace
a elektrizace trati Oldřichov
u Duchcova – Litvínov. Dopravní koncept Ústeckého kraje
počítá mimo jiné se zavedením
přímých elektrických vlaků
z centra regionu až do Litvínova. Součástí revitalizace trati je
proto nutné vybudování trakčního vedení na dosud neelektri-

Zástupci zainteresovaných stran společně poklepali na železniční pražec.

zovaném 1,5 kilometru dlouhém
úseku mezi Loukou u Litvínova
a Litvínovem. Stavební práce
potrvají dva roky, úpravami projde přibližně 13,5 kilometru trati. Dokončení je naplánováno na
červenec 2021.
Zvýší se také traťové rychlosti
v úseku Oldřichov u Duchcova –
Bílina. Cílem stavby je kompletní rekonstrukce výše zmíněného
úseku, která umožní zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h.
Termín dokončení celé stavby je
v červnu 2022.
Poslední investicí bude rekonstrukce železniční stanice Řetenice. V případě Řetenic se počítá
nejen s modernizací této stanice,
ale také částí navazujících úseků do Oldřichova u Duchcova
a do Lovosic. V samotných Řetenicích je navrženo ostrovní
nástupiště dlouhé 120 metrů
a vnější nástupiště s délkou
hrany 50 metrů. Přístup na ně
bude přes stávající lávku doplněnou o schodiště a dva výtahy.
Realizovat se bude rovněž nové
staniční a traťové zabezpečovací
zařízení. Hotovo bude v srpnu
příštího roku.

LITOMĚŘICE
HORNÍ NÁDRAŽÍ
– MOST
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Od listopadu se můžete svézt novými zelenými autobusy

D

opravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK)
nasazuje do provozu 71 čerstvě
vyrobených autobusů značky
Scania Citywide v zelené barvě

a s novými slogany Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK). Už od
začátku měsíce se s nimi můžete setkat na linkách integrované dopravy. Společnost DSÚK

nasadila nové vozy do provozu
během listopadu nejprve na
Ústecku, Děčínsku a v oblasti
Bílina - Litvínov. Od 1. ledna je
nasadí i v Dolním Poohří. Vozy
Scania nahrazují autobusy, které měla Dopravní společnost
Ústeckého kraje pro letošní
rok zapůjčené. Nové Scanie
Citywide cestujícím nabízejí
všechny standardy integrované
dopravy DÚK, tedy bezbariérový přístup, přepravu kočárků
a jízdních kol, elektronický informační systém nebo klimatizaci. „A navíc v nich mimo
jiného najdete i šikovné USB
zásuvky,“ uvedl k představení
autobusů náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.

bíjení drobné elektroniky a klimatizací. Na lince U4 z Ústí nad
Labem do Prahy jsou nasazovány dvojpodlažní jednotky CityElefant. Velká většina vozidel
Českých drah je uzpůsobena pro
snadný nástup cestujících na vozíku či maminek s kočárky.
Na mezinárodní lince U28,
která spojuje Děčín s Rumburkem přes Bad Schandau, Sebnitz a Dolní Poustevnu, jsou
v provozu moderní motorové
jednotky Desiro kooperujícího
partnera DB regio. Linka U28
má svůj marketingový název
„Dráha národního parku – Nationalparkbahn“ a projíždí Národními parky České a Saské
Švýcarsko. I přes území Německa lze zde cestovat s jízdenkou
Dopravy Ústeckého kraje. Oblíbená a cenově výhodná je pak

skupinová jízdenka Labe - Elbe.
Pro návštěvníky Národního
parku je určena také turistická
linka T2, na kterou je v období
turistické sezóny pravidelně nasazován speciální vlak Českých
drah s rozšířenou přepravou
jízdních kol.
Ve vybraných železničních
stanicích kraje ČD umožňují

zapůjčení kol, elektrokol, koloběžek, bezpečnostních přileb,
dětských sedaček či přívěsných
vozíků. Kolo může cestující
vrátit i na jiném místě, než si ho
vypůjčil, Výhodná je i bezplatná
přeprava vypůjčených kol po vybraných tratích nebo možnost
kolo bezplatně uložit v úschovnách zavazadel ČD.

Hejtman Bubeníček se aktivně zajímá o silniční stavby v kraji

Z

ájem hejtmanství Ústeckého kraje o stav přípravy a realizace silničních staveb v kraji
stvrdila návštěva Oldřicha Bubeníčka v sídle chomutovské
Správy Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD). Hejtman tak navázal na
společné koordinační schůzky,
které se v letošním roce uskutečnily v sídle Krajského úřadu
v Ústí nad Labem.
Hlavním tématem setkání
byla doprava v Bílině. „Problém s dopravou v Bílině jsem
řešil už v době, kdy jsem tam
byl starostou. Od té doby je to
ještě horší. Pevně věřím, že současná varianta s tunelem bude
konečným řešením, jak tento
problematický úsek na silnici
I/13 odstranit,“ reagoval na
situaci kolem průtahu Bílinou
hejtman.
Ředitel chomutovské Správy
ŘSD Martin Vidimský k současné situaci v Bílině doplnil,
že provozní úsek připravuje na
průtahu pokládku nízkohlučného asfaltu a se starostkou města jedná o instalaci mobilních
protihlukových stěn. Ty by pak
mohly být odstraněny po zprovoznění tunelu. S tím ŘSD počítá kolem roku 2028.

„Přípravě stavby věnujeme
mimořádnou pozornost. Dopředu řešíme případné problémy a jednáme s dotčenými
institucemi. Chceme, aby příprava trvala minimální dobu,“
ujistil hejtmana ředitel Správy
Chomutov. Zároveň podotkl,
že poslední slovo bude mít Ministerstvo dopravy. Hejtman
v souvislosti s přípravou stavby
nabídl pomoc kraje, pokud by
bylo třeba.
Houstnoucí dopravou a s tím
spojeným hlukem je dotčena
řada dalších měst a obcí v kraji,
což hejtmanství dokládá mnoha
stížnostmi a podněty od obyva-

tel. Správa Chomutov hejtmana
informovala o revizi stavu protihlukových opatření a o prověřování dalších lokalit, kde hluk
nejvíce trápí obyvatele.
Vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov Marek Sotona
hejtmanovi popsal stav přípravy
i případná rizika u klíčových investičních akcí v kraji. V rámci
staveb na dálnici D7 připomněl
zahájení obchvatu Panenského
Týnce a čerstvě vydané stavební povolení na zkapacitnění
obchvatu Loun. S dokončením
dálnice ŘSD počítá v roce 2026,
kdy by měl být zprovozněn poslední úsek u Postoloprt.

Hejtman a ředitel chomutovské Správy ŘSD Martin Vidimský.

Od prosince se začnou objevovat
jízdenky DÚK v novém provedení
P
o několika letech přichází
Doprava Ústeckého kraje
(DÚK) se změnou barevného
vzoru termocitlivého papíru
pro tisk jízdenek v systému
Dopravy Ústeckého kraje.
Nový termocitlivý papír bude
mít místo stávající modro-růžové novou zeleno-žlutou ba-

revnost. Náměstek hejtmana
Jaroslav Komínek ke změně
jízdenek uvedl, že k ní dochází
z důvodu posílení bezpečnosti
a znesnadnění případných nelegálních tisků či kopií. Noví
železniční dopravci DÚK (RegioJet, AŽD Praha, Die Länderbahn) budou jízdní doklady

tisknout na termocitlivý papír
s novým vzorem již od 15. 12.
2019. Ostatní dopravci DÚK
začnou nový design papíru používat až po vyčerpání starších
zásob. Souběžně budou tedy
několik měsíců v oběhu jízdenky DÚK se stávajícím i novým
vzhledem.

INTEGROVANÁ DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE

PRO VÁS JEZDÍ UŽ
1. 1. 2015 – 1. 1. 2020

LET

Využívejte všech výhod integrované dopravy a jízdenek DÚK
www.dopravauk.cz
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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.

České Švýcarsko - to jede vychutnejte si nezapomenutelné
výhledy, propleťte se labyrintem
skalních masivů a věží, objevte
tradiční místní architekturu,
vydejte se do kouzelné soutěsky, vydejte se na túru po stopách prvního psaného průvodce
Českým Švýcarskem, navštivte
nejkrásnější turistické cíle pohodlně a bez starostí. Pojedete
vlakem, autobusem, parníkem,
přívozem nebo tramvají po trati
z r. 1898. Zpět se vám ani nebude chtít! Tato ucelená nabídka
zážitkových programů pro veřejnost vznikla v obecně prospěšné
společnosti České Švýcarsko,
s využitím všech typů turistické
dopravy a infrastruktury, s propojením na nejatraktivnější

terapeutické setkání se včelami
nebo při výrobě svíček. Vše záleží
na fantazii a na Vašem přání.

místa Českosaského Švýcarska
a byla certifikována značkou
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®. Vybírat
můžete z programů: O prázdninách do Saského Švýcarska;
O prázdninách do Drážďan;
Tramvají do skal; Parníkem ze
skal; Parním vlakem do skalního hradu; Parním vlakem
do Žitavských skal; Za divočinou Českosaského Švýcarska;
Schrammsteine – nejkrásnější
skalní hřebenovka; Na lodičky
do soutěsky Křinice nebo Za tajemstvím Jetřichovických skal.

Tvořivá mydlářská dílna tvořivá dílna Mýdlárny U Zámku
v Teplicích je oázou klidu a tvůrčí
pohody. Příjemné a voňavé chvíle v ní můžete strávit při výrobě

vlastního mýdélka, nebo v dalších nabízených kurzech. Dílnu
mohou navštívit po předchozí
domluvě nejen školy, ale i široká
veřejnost. Tvořivá posezení jsou
určena pro rodiče s dětmi, pro
seniory, pro přátelská kreativní posezení, která bývají často
spojena s tmelením pracovního
kolektivu, s narozeninovou oslavou, předsvatební rozlučkou se
svobodou nebo s jinou výjimečnou událostí. Součástí Tvořivé
dílny je komentovaná prohlídka celoroční výstavy věnované
historii a výrobě mýdel. Mýdla
v teplické mýdlárně jsou ručně
vyráběná v nejvyšší kvalitě rodinné tradice, kdy babička majitelek
dílny žila v Marseille a výrobou
mýdel se ve Francii zabývala. Zážitková mydlářská dílna a zdejší
výrobky byly certifikovány značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt®. Kromě nákupu již hotových mýdel, tuhých šamponů,
mýdlových vloček na praní nebo
koupelových solí si v tvořivé mydlářské dílně můžete vyrobit dárečky pro své blízké.

nektar v čistém prostředí vesničky Dubičná. Včelařka Andrea Novotná ručně vyrábí svíčky medově
vonící a ionizující ovzduší, což
ocení především astmatici. Svíčky ze včelího vosku jsou vyráběny buď jako motané, nebo lité do
forem klasických či figurálních
tvarů, všech velikostí od čajových, plovoucích, volně stojících
a hlavně velmi silně vonných po
medu. Za svou kvalitu a přístup
byly výrobky certifikovány označením ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt®. V nabídce
jsou i další včelí produkty jako
medovina, medy, medové sladkosti, taktéž barevné mezistěny,
ozdoby ze včelího vosku, tvořivé
sady na výrobu svíček, dárkové
sady a mnoho dalšího. Pro zájemce je možné vytvořit na míru api-

Svíčky ze včelího vosku - malá
včelí farma AnnKas sídlí v Českém středohoří a včelky sbírají

Chmelařské muzeum Žatec
- chmelařské Muzeum v Žatci je
největší expozicí svého druhu na
světě. Na ploše kolem čtyř tisíc
metrů čtverečních je představen
vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Protože
je muzeum umístěno v prostorách původních skladů a balíren
chmele z konce 19. století, tak se
při prohlídce seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a je příkladem
industriální účelové architektury
ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě. Takže,
jestli se chcete dozvědět, proč
se nejlepší chmel na světě sklízí
právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před
nekvalitními napodobeninami,
zamiřte právě sem. Čeká na vás
spousta zajímavého od dobových
fotografií a písemných dokladů
o pěstování chmele a vaření piva,
až po nářadí, mechanizační prostředky a historické stroje. Tento

jedinečný a ve světě ojedinělý
zážitek by certifikován značkou
POOHŘÍ regionální produkt®.

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

Spolupráci a cestovní ruch podpořil Ústecký kraj projednával Studii terénní cyklistiky
Ústecký kraj na veletrhu v Šanghaji N

J

eden z největších importních
veletrhů China International
Import Expo se konal letos již
podruhé v Šanghaji. Své zástupce na něm měl také Ústecký kraj,
který rozvíjí s Čínou spolupráci
zejména v oblasti turistického

ruchu. Nové možnosti se ale otevírají také ve využití vodíku.
Ústecký kraj reprezentovali
na veletrhu 1. náměstek hejtmana Martin Klika a náměstek pro
regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš spolu se zastu-

Delegace Ústeckého kraje ve veletrhu v Šanghaji, zleva vedoucí
odboru regionálního rozvoje Pavel Hajšman, 1. náměstek Martin Klika,
zastupitel Marek Kocánek, náměstek pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeněk Matouš a Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu.

pitelem Markem Kocánkem.
Část programu absolvovali spolu s oficiální delegací České republiky. Následovala separátní
jednání především s náměstkem
guvernéra provincie Anhui, která je partnerem Ústeckého kraje, a také se zástupci Czechtrade,
Czechinvest a CzechTourism
v Šanghaji.
„Zájem o spolupráci s Ústeckým krajem a Krupkou projevilo
město Huangshan a oblast Žlutých hor, kteří jsou do UNESCA
zapsaní a patří k nejnavštěvovanějším destinacím v Číně. Příští
rok by měli přijet na návštěvu
do Ústeckého kraje,“ nastínil
vznikající spolupráci náměstek
Zdeněk Matouš.
Náměstek Martin Klika v Šanghaji jednal s čínsko – kanadskou společností Pacific Wellfare
realizující výstavbu vodíkových
čerpacích stanic. Právě využití
vodíkového pohonu ve veřejné
dopravě je aktuálně pro Ústecký
kraj velké téma. „Spolupráce na
výstavbě čerpacích stanic může
být přínosná pro ústeckou Spolchemii nebo Unipetrol, což jsou
naši významní partneři v rámci
vodíkové platformy,“ zmínil náměstek Martin Klika.

a půdě Krajského úřadu
Ústeckého kraje se konala
schůzka všech aktérů v oblasti
terénní cykloturistiky Ústeckého
kraje. Předmětem jednání byla
vznikající studie terénní cyklistiky v Ústeckém kraji, která bude
primárně zaměřena na rozvoj
terénní cykloturistiky, podporu
podnikání a volnočasové aktivity
s tím spojené. Zhotovitelem studie bude Česká Moutainbiková
asociace, z. s. (ČEMBA), jejíž zástupce na schůzce zhodnotil celkovou situaci v České republice.
Zástupci terénní cyklistiky
v Ústeckém kraji, např. Hor-

ského spolku Adolfov, Telnice
Trails, MTB Work, TrailVision
Jirkov a zástupci samospráv,
konkrétně Ústeckého kraje,
Děčína a Ústí nad Labem diskutovali především o možných
lokalitách na terénní turistiku
a nutnosti dodržování legislativních pravidel při budování single tracků.

„Prioritou Ústeckého kraje
v oblasti cykloturistiky nadále
zůstává dokončení výstavby poslední ze čtyř páteřních cyklostezek Ústeckého kraje, kterou
je cyklostezka Ohře. Nicméně
Studie terénní cyklistiky v Ústeckém kraji bude odrazovým
můstkem a koncepčním materiálem pro plánování a možnost
financování terénní cyklistiky
z rozpočtu Ústeckého kraje s finanční spoluúčastí přilehlých
obcí“, uvedl k záměru Ústeckého kraje náměstek hejtmana pro
regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.

Podzimní presstripy po turistických
atraktivitách Ústeckého kraje
D
íky úzké spolupráci se zahraničními zastoupeními CzechTourismu pořádal i letos Ústecký
kraj řadu podzimních presstripů pro novináře, blogery a influencery, kteří návštěvu regionu zhmotní
v sérii publikovaných příspěvků v zahraničních médiích. Jelikož v dnešní době se bez sociálních sítí nikdo neobejde, některé výstupy bylo možné sledovat
již během pobytu na profilech účastníků, ale také na
instagramovém účtu Agentury CzechTourism nebo
na našem krajském profilu Brány do Čech.
„Pořádání presstripů je pro Ústecký kraj efektivní forma marketingové podpory cestovního ruchu
v našem regionu. Reagujeme na aktuální trendy
v poptávce po turistických destinacích a snažíme

se zaujmout zajímavou nabídkou turistických
atraktivit, ať už jsou to krásy přírody, aktivního
trávení volného času nebo gastronomie,“ řekl náměstek hejtmana ústeckého kraje pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Během podzimu se v regionu uskutečnilo hned
několik presstripů. Mladí lidé z celého světa (Japonsko, Čína, USA, Rusko, Holandsko či Německo) přijeli objevovat krásy Ústeckého kraje; převážně pak chmelařskou oblast Žatecka, krajinu
kolem Labe, České Švýcarsko a Krušnohoří. Líbili
se jim také zážitky spojené s vinobraním, návštěvou minipivovarů, děčínských ferrat či projížďkou
lodí mezi soutěskami ve Hřensku.

Hejtman zahájil první ročník dvoudenní konference
„Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje“

V

eřejná zeleň je důležitým
prvkem životního prostoru obyvatel, který významným
způsobem ovlivňuje život celé
populace a má také zásadní
roli při zmírňování negativních
dopadů klimatické změny v intravilánech obcí. Její vytváření
a údržba není úkolem pouze
správců veřejné zeleně, ale
mnoha dalších oborů. Ústecký
kraj ve spolupráci s městem Li-

toměřice a výstavištěm Zahrada Čech uspořádal první ročník
konference, jejímž cílem bylo
na tyto souvislosti upozornit.
„V Ústeckém kraji je role
veřejné zeleně v obcích o to
významnější, že se jedná
o území s velkým rozsahem
těžbou narušených ploch, tj.
ploch vystavených extrémním
teplotám a vysušování, které
zahrnuje zároveň i nejsušší

klimatický region v Čechách,“
uvedl při zahájení hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V Ústeckém kraji existuje zhruba 100 městských či
zámeckých parků, lázeňských
lesů a arboret, je tu registrováno 422 památných stromů
a stromořadí.
V rámci večerního programu proběhlo vyhlášení celorepublikové soutěže Park roku.

V soutěži, kterou pořádal Svaz
zakládání a údržby zeleně,
hlavní cenu vyhrály Tyršovy
sady, investorem bylo statutární město Pardubice. Náš region reprezentovaly Masarykovy
sady v Lounech, které vyhrály
cenu veřejnosti. Cenu si z rukou členky Rady Ústeckého
kraje Jitky Sachetové přebral
starosta města Louny Pavel
Janda.

Starosta Loun Pavel Janda převzal od krajské radní pro kulturu,
životní prostředí a památkovou péči Jitky Sachetové ocenění.
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Známe vítěze krajského kola Logické olympiády v Ústeckém kraji
V

e Velké aule Pedagogické
fakulty UJEP v Ústí nad Labem se uskutečnilo krajské kolo
12. ročníku Logické olympiády
pořádané Mensou ČR. Ve třech
kategoriích se utkalo 146 regionálně nejúspěšnějších soutěžících, kteří v nominačním kole
obstáli v tvrdé konkurenci 5 321
dětí z celého Ústeckého kraje.
V kategorii A (3. – 5. třída
základních škol) zvítězila Marie Švihelová ze ZŠ U Stadionu
v Litoměřicích. První místo mezi

žáky druhého stupně základních
škol a odpovídajících ročníků
osmiletých gymnázií, kteří soutěžili v kategorii B, si vybojovala Ivana Žižková z Gymnázia
dr. Václava Šmejkala v Ústí nad
Labem. V kategorii C se mezi
studenty středních škol na první
příčce umístil Huu Quy Nguyen
z Gymnázia v Rumburku.
Speciální novinkou Krajského
kola byla souběžně probíhající
výtvarná minisoutěž pro účastníky krajského kola z předcho-

zích let. Porotu kromě organizátorů tvořili sami účastníci
letošního ročníku, kteří svým
hlasováním rozhodli o vítězství sextánky Barbory Belanové
z Gymnázia v Žatci.
Soutěž Logická olympiáda je
založena na logických úlohách,
nerozhodují zde naučené znalosti, ale přirozené rozumové
schopnosti. Olympiáda si klade
za cíl jak odhalovat skryté talenty a pěstovat v žácích samostatné a kreativní myšlení, tak

upozorňovat veřejnost na to, že
tento typ myšlení je prospěšný
celé společnosti a měla by mu
být věnována náležitá pozornost.
Zpracovala: Iva Berčíková,
krajská koordinátorka Logické
olympiády

Mezi studenty středních škol
se na první příčce umístil Huu Quy
Nguyen z Gymnázia v Rumburku.

Lovosické gymnázium hostilo mezinárodní studentskou konferenci
V Chomutově se konala
i učitelé cel- ří zamířili před časem do Česka ní záležitostí a pro Lovosice je to se celé věci opravdu se ctí, noví
odborná soutěž Krajská odysea Středoškoláci
kem z pěti evropských zemí a ve svém profesním oboru se bezesporu vhodná prezentace. přátelé ze zahraničí odjížděli

S

třední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov pořádala krajské kolo
soutěže Krajská odysea – strojírenství.
Vyhlašovatelem soutěže je
Krajský úřad Ústeckého kraje
a Okresní hospodářská komora
v Chomutově. Krajského kola
se zúčastnila vítězná družstva
okresních kol Ústeckého kraje.
Jednotlivá čtyřčlenná družstva
tvořili vždy dva žáci základní
školy a dva žáci střední školy.
Soutěžním úkolem každého
družstva bylo zhotovení kladko-

stroje pro zdvihání břemene. Pro
každé družstvo byla připravena
sada nářadí, nástrojů a materiálu. Součástí úkolu pro družstvo
bylo navržení kladek v systému
CAD/CAM a jejich zhotovení na
CNC obráběcím stroji.
Vítězem celé soutěže se stalo družstvo okresu Chomutov
ve složení Eliška Popelková
a Adam Pucholt ze Základní
školy Studentská ulice v Jirkově
a Jan Jedinák a Patrik Lonský ze
Střední školy technické, gastronomické a automobilní v Chomutově.

(Česko, Švédsko, Itálie, Francie
a Portugalsko) se stali účastníky
nedávné mezinárodní konference, kterou připravovalo lovosické gymnázium v rámci realizované mobility mezinárodního
programu ERASMUS+.
Účastníky setkání přivítala
hlavní koordinátorka celého
projektu Agneta Blücher ze
švédského Östersundu a starosta města Milan Dian. Přítomní
poté diskutovali (jednacím jazykem byla angličtina) s některými pozvanými osobnostmi
z oblasti české vědy, výzkumu,
podnikání, politiky či umění,
když mezi nimi byli i cizinci, kte-

výrazně prosadili. Všichni hosté
(Petra Procházková - novinářka,
humanitární pracovnice, Pavla
Eliášová - vědecká pracovnice,
Hasan Mezian - lékař a politik, Vladimír Gončarov - sólista ústeckého baletu, Vladimír
Lažanský - podnikatel a Samir
Al Saadoon – lékař) vyjádřili
studentům z celé Evropy velké
uznání za jejich aktivitu, přístup
i projevovaný zájem.
Jednotlivé výpravy čekal na
Lovosicku pětidenní blok, vedle
samotné konference to značilo
i pestrý poznávací program ve
městě, okolí a celém regionu.
„Účast je pro naši školu prestiž-

Děkuji i našemu školnímu koordinátorovi a studentům, zhostili

spokojeni,“ uvedl ředitel školy
Marek Bušek.

Středoškoláci z pěti zemí se sešli v Lovosicích. Foto: Kamila Tylová.

HK ČR ocenila absolventy chomutovské střední školy

H

Družstvo z Chomutovska zvítězilo v odborné soutěži.

ospodářská komora ČR odměnila 250 nejlepších absolventů středních škol. Mezi odměněnými byli i vítězové soutěže
o nejlepší samostatnou odbornou práci, která je nedílnou součástí závěrečné zkoušky u patnácti oborů středního vzdělání.
Vynikajícího úspěchu v soutěži o samostatnou odbornou práci oboru Operátor skladování
dosáhli žáci Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Lenka Houd-

ková obsadila v soutěži 1. místo
a Martina Mitturová 3 místo.
Žáci převzali ocenění z rukou
premiéra Andreje Babiše a prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého.
Ocenění je dokladem, že jsou žáci
velmi dobře odborně připraveni
pro výkon budoucího povolání
a také potvrzuje, že příprava žáků
školy je na velmi dobré úrovni.
Zpracoval: Ing. Jiří Mladý,
ředitel, Střední škola technická,
gastronomická a automobilní
Chomutov

O

nejužší spolupráci mezi firmami uvnitř. Proto je třeba, aby se
podnikatelé pravidelně setkáva-

Kadaňská střední škola
vychovává „české hlavičky“ Veletrh Krušnohorský Byznys Day zaplnil chomutovské divadlo

D

alšího velkého úspěchu dosáhl žák 4. ročníku oboru
stavebnictví Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akademie v Kadani Martin Motlík.
Jeho studentská práce Poznávejme královskou Kadaň, s kterou
reprezentoval Ústecký kraj na
celostátní přehlídce SOČ (Středoškolská odborná činnost) natolik zaujala, že byl nominován
na ocenění v rámci projektu České hlavičky 2019.
Při slavnostním vyhlášení
výsledků v Brně získal 3. místo
v kategorii Genus „Člověk a svět
kolem nás“ a obdržel Cenu Lesů
ČR. Projekt České hlavičky je

ucelený program zaměřený na
podporu nadaných studentů
v technických a přírodovědných
oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů
na středních a vysokých školách
a rozvíjení zájmu o tyto obory,
případně i o vědeckou kariéru.
Je zaměřen na středoškolskou
mládež.

kresní hospodářská komora v Chomutově uspořádala
v Městském divadle Chomutov
4. ročník veletrhu obchodních
příležitostí Krušnohorský Byznys Day. Akce se uskutečnila
pod záštitou primátora statutárního města Chomutova Marka
Hrabáče a za podpory Ústeckého kraje a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje. Partnerem veletrhu bylo také Inovační
centrum Ústeckého kraje.
Součástí veletrhu byly odborné přednášky pro vystavovatele
a žáky středních škol. „Chceme-li, aby se úspěšně rozvíjel náš
region, musíme usilovat o co

li. Proto je tu Byznys Day,” uvedl
krajský radní pro investice Ladislav Drlý.

Veletrh navštívily za celý den stovky žáků nejen z Chomutovska.

Veletrhu se zúčastnilo 52 vystavovatelů z oborů strojírenství, automotive, stavebnictví,
výroby, truhlářství, elektrotechniky, logistiky, lisování, montáže
strojů a zařízení, obrábění a dalších.
Narůstající zájem o účast vystavovatelů z české a z německé
strany Krušnohoří potvrzuje, že
veletrh, který je v Ústeckém kraji v této formě ojedinělý, získává
na oblíbenosti. Zástupci společností využili účasti na veletrhu
k získání nových kontaktů, navázání spolupráce a komunikaci
s potencionálními přeshraničními obchodními partnery.

Teplice hostily veletrh vzdělávání ŠANCE 2019 Budoucí hasiči z Chomutova na stáži v Sasku

V

lázeňském městě se konal
další ročník akce ŠANCE
2019, určené především žákům
devátých ročníků základní školy. Akce měla podtitul „Studuj
v Teplicích, pracuj v Teplicích“
a pomohla deváťákům v rozhodnutí, kam dál po škole. Jednalo
se o regionální veletrh středního
vzdělávání.
Na veletrh v Domě kultury
Teplice během neděle přicházeli
žáci i se svými rodiči. Měli možnost získat přehled o jednotlivých středních školách, o možnostech studia, o jejich oborech,
mohli se seznámit s pedagogy
a i letos byli přítomní studenti,
kteří poskytli příchozím veškeré
informace o studiu.
Veletrh, který se konal ve spolupráci s úřadem práce, navštívil
také hejtman Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček. Zde také promluvil o tom, jak moc je důležité
vybrat si tu správnou střední školu
a obor. „Středním školám přeji,
aby se jim podařilo získat dostatek

studentů, kteří budou mít o studium opravdový zájem, a které pak
kvalitně připraví na budoucí povolání,“ uvedl při zahájení ŠANCE
hejtman Oldřich Bubeníček.

Na regionální veletrh středního vzdělávání přijel hejtman Oldřich Bubeníček.

T

ucet žáků 3. a 4. ročníku
oboru Strojník požární techniky Střední odborné
školy energetické a stavební,
Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov
(ESOZ) absolvovalo odbornou
stáž v Landesfeuerwehr und
Katastrophenschutzschule
Sachsen, Nardt Elsterheide –
Hoyerswerda (Státní škola pro
požární a civilní ochranu spolkové země Sasko).
Hlavní náplní této zahraniční stáže byl společný výcvik
s německými hasiči. Žáci absolvovali praktický výcvik v zátěžovém tepelném kontejneru,
prováděli vyhledání a záchranu
osob v polygonu v zakouřeném
prostředí, vyprošťovali osoby
z havarovaných vozidel, prováděli hašení požáru různých

látek a předmětů, ovládali vysokozdvižné plošiny a prakticky zkusili použití různých typů
ochranných oděvů. Pozitivní
dopad do budoucího působení
žáků u HZS budou mít i zkušenosti ze společné činnosti
českých a německých hasičů
při zdolávání požárů, likvidaci
havárií s nebezpečnými látkami a odstraňování následků živelných pohrom.
Mimo tuto odbornou část
absolvovali účastníci bohatý
kulturní program zaměřený na
poznání prostředí a způsobu
života v této oblasti Saska, kulturních tradic i společenského
života v současnosti. Absolvovali několik neformálních setkání nejen s profesionálními
hasiči, se kterými prováděli výcvik, ale i s německou mládeží

v klubu Ossi v Hoyerswerdě.
Zahraniční stáž byla součástí
projektu „Dveře otevřené vzdělávání“, který podpořil program Erasmus+.

Žáci oboru Strojník požární
techniky na stáži v Německu.
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Ústecký kraj jako uhelný region čeká proměna
Ú
stecký kraj jako region historicky spjatý s těžbou uhlí
a na něj navazujícím energetickým průmyslem se připravuje
na transformaci hospodářství,
která bude nevyhnutelná po postupném útlumu těžby. Proto má
své zástupce v iniciativě Evropské unie „Platforma pro uhelné
regiony v transformaci“ i v Uhelné komisi České republiky. Jak se
kraj připravuje a co vše to bude
znamenat, jsme se zeptali 1. náměstka hejtmana Martina Kliky
(na snímku vpravo), který zastupuje Ústecký kraj v těchto skupinách a zároveň předsedá Uhelné
platformě Ústeckého kraje.

Na co se musí region připravit před nastávajícím útlumem
těžby a jaké výzvy ho čekají?
Těžba hnědého uhlí je v současné době významným odvětvím, na kterém z velké části
stojí průmysl v Ústeckém kraji.
S postupným utlumováním
těžby se musíme zaměřit na
čistější formy získávání energie. Tomu se musí přizpůsobit
průmysl, ale také celý region
po stránce ekonomické a sociální. Lidé si budou muset najít
uplatnění v jiných druzích ekonomiky, třeba v lehkém průmyslu nebo ve službách. Podobný
problém jako my řeší v Evropě

všechny uhelné regiony. Zároveň je to ale příležitost zaměřit se na moderní technologie
a výrobu čisté energie z nových
zdrojů.
Jak se Ústecký kraj na změnu připravuje?
Pro Ústecký kraj je v tuto chvíli klíčové zapojení do platformy
vytvořené Evropskou unií. O nezbytné proměně regionu diskutujeme se všemi dotčenými ministerstvy. Velký potenciál vidím
právě ve využití čistějších zdrojů
k výrobě energie, konkrétně
ve vodíku. Na druhé straně ale
mám za to, že transformace by
měla probíhat promyšleně, strategicky a bez tlaku na rychlost.
Uhlí je v tuto chvíli pořád ještě
strategickou surovinou a asi se
ho nelze vzdát úplně a zůstat závislí na dodávkách plynu ze zemí
mimo EU. Pro nás a významné
podniky v kraji bude důležité
využití finančních prostředků
z EU určených právě na transformaci uhelných regionů.
Jste předsedou Uhelné platformy Ústeckého kraje. Co je
jejím úkolem?
Platforma vznikla v říjnu 2019
jako pracovní skupina při Radě
ÚK, má kromě mě 15 členů z řad

zastupitelů, těžebních společností, nezávislých expertů a zástupců Krajské hospodářské komory a Hospodářské a sociální
rady kraje. Zabýváme se aktivitami, které mají mírnit případné
negativní dopady na hospodářskou, sociální a environmentální situaci Ústeckého kraje. Naším úkolem je navrhnout řešení
a konkrétní projektové záměry,
které přispějí k bezproblémové
transformaci regionu, a vše pak
projednat na centrální úrovni
s Uhelnou komisí ČR. Zatím
jsme na začátku cesty, čeká nás
ještě spousta práce.
Co vás tedy čeká v nejbližší
době?
Během posledního jednání evropské platformy v Bruselu jsem
se zúčastnil také Meziregionálního jednání sousedících uhelných regionů – Lužice, Dolního
Slezska a uhelných regionů ČR.
Zde jsme se bavili o myšlence
„Görlitzké deklarace“ zaštítěné
všemi 41 evropskými uhelnými
regiony, která by řešila problematiku veřejné podpory a čerpání prostředků z Fondu spravedlivého rozvoje. K této deklaraci by
se měl Ústecký kraj připojit na
konci listopadu.

Ústecký kraj projekty umí, z evropských fondů získal 113 milionů korun

R

ekonstrukce vily v areálu Severočeské vědecké
knihovny a rekonstrukce a dostavba školy obalové techniky
ve Štětí, to jsou dva úspěšné
projekty Ústeckého kraje. Oba
byly dokončeny po stavební a realizační stránce a nyní úspěšně
prošly kontrolou s tím, že Ústecký kraj dostal proplacenou
dotaci v plné výši a bez krácení.
Jedná se tak o více než 113 milionů korun z programu IROP,
které Ústecký kraj investoval do
rozvojových projektů.
„V současném programovém
období se daří čerpat dotace bez
toho, aby v projektech kontroly
nacházely chyby. Ústecký kraj
tedy dostává proplaceno to, o co
si požádá. Svědčí to o dobře připravených projektech ze strany
kraje. Díky kvalitním projektům
a dobré spolupráci všech stran
se tak v kraji daří realizovat řadu
investičních akcí, které by bylo
obtížné hradit z vlastního rozpočtu. Jedná se o rekonstrukce
škol, sociálních objektů, silnic,
nebo třeba knihovny,“ shrnul
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

Jedním z úspěšně proplacených ukončených projektů je
„Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 - Severočeská
vědecká knihovna v Ústí nad
Labem“. Celá akce stála více než
61 milionů korun, proplaceno
z IROP pak bylo 40 milionů. Objekt určený k rekonstrukci už neodpovídal požadavkům moderní
knihovny, z technických důvodů
nebylo možné využívat jej celý.
Díky realizaci projektu se tak

a grafická dílna, zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance a sklady. V 1. patře byla
nově otevřena kavárna, která
mimo příjemného posezení zajišťuje i servis pro akce pořádané
knihovnou. Knihovna byla vybavena novým mobiliářem (pulty,
židle, stoly, křesla, regály) a audio technikou. V rámci realizace
projektu byly provedeny restaurátorské práce na budově a na
historicky cenném mobiliáři.

vytvořily podmínky pro dlouhodobé uložení knihovního fondu,
jeho zabezpečení a ochranu,
efektivní a rychlé zpřístupnění
dokumentů. V novém depozitáři byly instalovány technologie
k zajištění požadované kvality
prostředí pro uchování knihovního fondu a technologie pro zabezpečení a ochranu depozitáře.
V rekonstruované historické budově je umístěn depozitář, studovny, reprezentační a výstavní
sál, multifunkční sál, knihařská

Dalším úspěšně proplaceným
projektem Ústeckého kraje byl
„VOŠ obalové techniky a SOŠ
Štětí - Reko a dostavba areálu
školy“. Rekonstrukce školy zapadá do záměru kraje podporovat odborné vzdělávání v oblasti
přírodních věd, technických
a řemeslných oborů. Právě modernizace výukových prostor
a vybavení přispěje ke zvýšení
kvality vzdělávání a budoucímu
uplatnění žáků na trhu práce.
Původní budova školy, která je

jedinou vyšší odbornou školou
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
102 milionů korun. Výše dotace
z prostředků IROP pak činila 73
milionů korun.
Ústecký kraj realizuje řadu
investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů prostřednictvím programu
IROP. Investiční akce tak administruje od samého počátku od
přípravy projektové dokumentace, vysoutěžení zhotovitele až
po závěrečnou kontrolu Řídicím
orgánem IROP, zda projekt proběhl v souladu se všemi pravidly,
a finanční vyúčtování dotace.
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P

řed 135 lety (9. 12. 1884) zemřel v Podmoklech Franz Jordan, obchodník,
majitel továrny na čokoládu a kávoviny.
Narodil se roku 1828 v tehdejším Hannoverském království. Roku 1856 nabyl
Franz Jordan rakouské občanství a usadil se ve městě Podmokly u Děčína. Zde
se zapojil do veřejného života. O dva roky
později se stal členem obecního zastupitelstva a roku 1861 i obecní rady. Po obnovení
ústavního života počátkem 60. let 19. století se zapojil i do zemské politiky. Od roku
1873 byl starostou Podmokel a funkci zastával až do své smrti. Působil dlouhodobě jako okresní starosta. Získal čestné občanství a byl
mu udělen rytířský kříž Řádu Františka Josefa. Byl evangelického vyznání. Zasloužil se o zbudování evangelického kostela v Podmoklech
(na snímku).
ne 13. prosince 1814 zemřel Charles-Joseph prince de Ligne, belgický kníže, který pravidelně navštěvoval Teplice.
V roce 1752 vstoupil do rakouských služeb
do pěšího pluku svého otce (38. pěší pluk).
V letech 1757 a 1758 se aktivně účastnil
sedmileté války v bojích proti Prusku. Ve
válce o bavorské dědictví získal hodnost
polního podmaršálka. Roku 1772 mu byl
udělen řád zlatého rouna. V letech 1788
až 1789 bojoval na straně Ruska a Rakouska v Rusko-turecké válce.
Za dobytí Bělehradu získal roku 1789 komandérský kříž Vojenského
řádu Marie Terezie.
ulaté 70. narozeniny oslaví 15. prosince známý český komik Josef Alois Náhlovský, který se narodil v Lomu u Mostu.
Původním povoláním je učitel českého jazyka. Ještě před tím, než vytvořil s Josefem
Mladým komické duo, začínal Náhlovský
jako moderátor s Petrem Novotným u hudební skupiny Fešáci. Je autorem humoristické teorie o fiktivním národu starých Krušnohorců,
kterou zpracoval do své humoristické knihy Krušnohorská kronika.

D

K

Ústecký kraj ocenil hasiče,
záchranáře i policisty medailemi

H

ejtman Oldřich Bubeníček spolu s jednatelem
společnosti Net4Gas Radkem
Benčíkem předali v prostorách
Císařského sálu ústeckého muzea Záslužné medaile Ústeckého
kraje a také Medaile hejtmana
Ústeckého kraje členům krajských složek Integrovaného
záchranného systému za jejich
práci a mimořádné činy.
„Ústecký kraj si váží lidí, kteří
jsou oddáni své práci. Ať už to
jsou profesionální či dobrovolní
hasiči, policisté a záchranáři.
Jejich práce je nesmírně náročná a složitá. Často se tyto složky Integrovaného záchranného
systému sejdou při akcích, které
jsou životu nebezpečné, proto je
jejich profesionalita velmi důležitá. Všem oceněným děkuji
za to, co děláte,“ uvedl hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Služební medaile II. (po
dvaceti odpracovaných letech)

a III. (po deseti odpracovaných
letech) stupně HZS ÚK byly
předávány u příležitosti státního
svátku 28. října.
Pozvání přijali ředitel HZS ÚK
Roman Vyskočil, ředitel ZZS
ÚK Ilja Deyl, náměstek KŘP ÚK
Petr Sytař, ředitel KVV ÚK Petr
Gajdoš či předseda OSH Robin
Kastner. V doprovodném kulturním programu zahráli a zazpívali oceněným žáci ZUŠ Evy
Randové v Ústí nad Labem. Generálním partnerem akce byla
společnost Net4Gas.

Mezi oceněnými byla i řada žen.

Od těžby uhlí k těžbě dat – Ústecký kraj prezentoval sektor smart region ve španělském Bilbau

Z

ástupci Ústeckého kraje se
zúčastnili dvoudenní konference a prezentace projektů
na téma Smart Cities / Regions
v Bilbau. Zde kraj prezentoval
své aktivity a dosavadní výsledky v oblasti chytrých řešení.
Představil vznikající otevřenou
datovou platformu PORTABO,
která svým řešením představuje
unikátní počin v rámci ČR, bude
nabízet využití dat v oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí, postupně i další oblasti
např. sociální, vzdělávání.
V rámci platformy PORTABO je v plánu data sdílet s městy
a obcemi Ústeckého kraje. Do
projektu se již v rámci pilotního
ověření zapojila města Ústí nad
Labem, Děčín, Litoměřice.
„Navázali jsme kontakty
s představiteli baskické vlády,
zástupci samosprávy pro oblast
smart cities měst Bilbao a San
Sebastian. Nabídli jsme španělským partnerům témata pro
spolupráci a výměnu zkušeností,

jejíž výsledkem může být rozvoj
společných projektů v oblastech
např. Průmysl 4.0, testování autonomních systémů, zkušenosti
se zaváděním 5G sítí v Baskicku,
digitalizace, chytrá řešení smart
konceptů v oblastech dopravy,
energetiky, zdravotnictví, sociálních služeb,“ uvedl k účasti na
konferenci radní Miroslav Andrt.
Akce byla věnovaná rozvoji
technologií a chytrých řešení
pro města a regiony v největším
městě Baskicka Bilbau, které
patří mezi špičky v tomto oboru.
Tento region patří mezi hospodářsky nejrozvinutější oblasti
se strukturou průmyslu velmi
podobnou České republice. Tematicky byla akce zaměřena na
oblasti městské dopravy, energetiky a zavádění moderních
informačních a komunikačních
technologií (ICT). Hlavním cílem byla výměna zkušeností
a navázání kontaktů mezi českými a španělskými firmami, institucemi, městy a kraji.

Za Ústecký kraj se konference zúčastnili radní a předseda
komise pro Smart Region Miroslav Andrt, vedoucí oddělení
odboru strategie, přípravy a realizace projektů Jana Nedrdová, Jiří Stich, expertní poradce
kraje pro oblast smart region,

dále radní města Děčín a vedoucí pracoviště Děčín Fakulty
dopravní ČVUT Ondřej Smíšek
a ředitel Inovačního centra ÚK
Martin Mata. Delegace kraje se
také setkala s vyslanec ČR Ivanem Jančárkem, se kterým diskutovala o podpoře spolupráce

Miroslav Andrt (vlevo) se setkal s vyslancem ČR Ivanem Jančárkem.

mezi českými a španělskými firmami a veřejnou správou. Akci
uspořádalo Velvyslanectví České Republiky v Madridu ve spolupráci s kanceláří Czech Trade
a Baskickou vládní agenturou
BasqueTrade, v rámci projektu
ekonomické diplomacie zaměřeného na technologie a příležitosti v sektoru Smart Cities.
Za Baskicko svými příspěvky
podpořili prezentaci projektů
Smart City v Baskicku generální ředitelka informačně-technologického centra TIK Bilbao
Ane Miren Ibañez Zugazaga,
vedoucí sekce Chytrého rozvoje města San Sebastián Euken
Sesé, ředitel pro evropské záležitosti baskické vlády Mikel
Anton Zarragoitia a profesor
Univerzity de Deusto Roberto
San Salvador. Během dopoledního programu sdíleli své zkušenosti ze sektoru Smart Cities
/ Regions v České republice
vedle Ústeckého kraje také zástupci měst Praha, Brno, Plzeň

a Liberec, krajů Středočeského,
Moravskoslezského a Svazu
měst a obcí ČR. Poté zástupci
firem, měst a krajů navštívili
sídlo společnosti Arteche Smart
Grids v Mungii, která se prezentuje jako třetí nejúspěšnější výrobce měřicích transformátorů
v globálním měřítku s vývozem
výrobků do 150 zemí.
Druhý den měla česká delegace možnost seznámit se s centrem inteligentních mikrosítí
I-sare v San Sebastiánu. Jedná
se o inovativní platformu, která
umožňuje všem baskickým společnostem a subjektům vyvíjet
nové produkty, zařízení a systémy zaměřené na zvýšení kapacity distribuční sítě elektrické
energie budoucnosti. Delegace
navštívila také inovativní teplárnu na biomasu ve čtvrti Txomin
a ubikaci v San Sebastianu určenou pro mladé vědce a výzkumníky, které se město snaží přilákat na práci v oborech s vysokou
přidanou hodnotou.

Ústecký kraj
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Mezi začínajícími podnikateli v Ústeckém kraji vyhrál projekt využívající umělou inteligenci

V

ítězem Hodiny H, soutěže začínajících firem na
ústeckém festivalu startupů
Festup, se stal projekt Contributr.io Michala Doubka.
Odnesl si cenu 20 000 korun
od partnera akce České spořitelny. Festival startupů Festup
pořádalo Inovační centrum Ústeckého kraje na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.
Projekt Contributr.io je aplikace pro fotografy, která i za
pomoci umělé inteligence umí
automatizovat nahrávání a popis fotek do fotobank. Druhé
místo a cenu 10 000 Kč ve službách od organizátora soutěže
a festivalu Inovačního centra
Ústeckého kraje získal projekt
Štěpánky Hanzlíčkové z Kadaně s názvem Dovez sváču. Ten
se, jak už název napovídá, zaměřuje na výrobu a distribuci
svačin do škol a firem.
„V případě vítěze měla porota
jasno téměř hned, nejlépe pro
nás naplňuje kritéria startupu
a má globální ambice. Rádi mu

dáme šanci i v našem inkubačním programu Startup Go,“
řekl člen poroty Jan Wedlich
z Inovačního centra Ústeckého
kraje.
Vedle veřejných prezentací
začínajících podnikatelů se na
festivalu soutěžilo i s podnikatelskými nápady. Soutěž byznys
nápadů o iPhone, které se mohli zúčastnit všichni návštěvníci
festivalu, vyhrál nápad Muhameda Noshdara s název Big
Brother, aplikace sloužící ke
správě objektu a domácnosti.
Smyslem soutěže bylo přijít
se zajímavým nápadem a přesvědčit pro jeho smysluplnost
přítomné experty a vystavující firmy, získat také hlasy od
návštěvníků a financování od
České spořitelny jako partnera
festivalu.
Festival startupů Festup se
v Ústí nad Labem konal letos
počtvrté, záštitu mu udělil rektor Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně Martin Balej a náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Martin Klika.

Festup se konal v Ústí již počtvrté.

krátce

J

edenadvacet talentovaných fotbalistů z celého Ústeckého kraje
nově nastoupilo od září do Regionální
fotbalové akademie. Tato akademie,
podporovaná Ústeckým krajem a jeho
partnery, sdružuje nejlepší starší žáky
v kategoriích U14 a U15. „Kluci z U14 začali chodit do jiné školy, mají jiný režim, přidali jsme jim tréninky a postupně si na
tuto zátěž zvykají,“ vyjmenoval šéftrenér Akademie Tomáš Heidenreich největší úskalí prvních týdnů. Nejen mladší ročník,
ale i hráči U15 absolvovali v září soustředění a dva přípravné
duely v Itálii. V utkání s celkem San Michel al Tagliamento hráči z našeho kraje vyhráli 4:0, naopak v duelu s jednou z nejlépe
fungující akademií v celé Itálii v Bergamu odešli poraženi bez
vstřeleného gólu. Aktuálně působí v Akademii 50 hráčů.

Hejtman Bubeníček se účastnil křtu kalendáře
N
N
a Základní škole ve Velkém
Březně na Ústecku pokřtili
místní žáci spolu s dětmi ze střekovského dětského domova kalendář, který společně nafotili.
S nápadem nafotit kalendář přišla učitelka Eva Železná spolu
s pedagogickou pracovnicí Dětského domova Střekov Renatou
Kyzlíkovou.
Před samotným křtem proběhla dražba tří triček s fotografiemi dětí. Úspěšnými dražiteli

a pozvání poslance Parlamentu ČR a zastupitele Ústeckého
kraje Jaroslava Foldyny proběhla návštěva členů Komise pro zahraniční
vztahy Rady Ústeckého kraje v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poslanec Jaroslav Foldyna provedl členy komise budovou poslanecké sněmovny a seznámil je s průběhem zasedání sněmovny.
Členové komise mohli sledovat průběh zasedání poslanecké
sněmovny. Dále se uskutečnilo krátké setkání s ministrem kultury ČR Lubomírem Zaorálkem (na snímku uprostřed). Předseda komise Jaroslav Horák předal ministru kultury publikaci
o Ústeckém kraji.

byli hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, poslankyně
Eva Fialová a starosta Střekova Petr Vinš. Křest kalendáře
doprovázelo vystoupení dětí ze
základní školy a dětského domova. „Utržené finance z prodeje
kalendáře využijeme na výjezdy
pro děti,“ uvedla ředitelka Dětského domova Střekov Hana
Melzerová.
O kalendář byl velký zájem.

Ocenění za nejlepší originální práci publikovanou
v prestižním odborném časopise za rok 2018

K

olektiv autorů Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje byl oceněn 3. místem
v soutěži Slovenské kardiologické společnosti o nejlepší originální práci publikovanou v Cardiology Letters v roce 2018.
V kategorii do 35 let (hlavní
autor, zdravotnický záchranář
ZZSÚK) uspěli s článkem Neadekvátní výboje subkutánního
implantabilního kardioverter
defibrilátoru indukované kompresemi hrudníku. V konkurenci řady slovenských kardiologů
se jedná o prestižní ocenění.

V

ýročí 130 let fungování teplické
sklárny, nyní společnosti AGC
Processing, oslavil také hejtman Oldřich Bubeníček, kterého se sklárnou
pojí i osobní vazby, neboť zde strávil
část svého profesního života. „Vždy
mě těší, když vidím, jak se firmám v Ústeckém kraji daří. Stotřicetileté výročí provozu a neustálé zlepšování a modernizace
stávající výroby svědčí o tom, že v Teplicích to se sklem opravdu
umí. Zde mě to těší o to více, že jsem tu sám roky pracoval,“ řekl
při návštěvě podniku hejtman Bubeníček.

M

ístní občané, rodáci, starousedlíci i lidé z okolí se přišli podívat
do Dolánek nad Ohří na oslavu obce
u příležitosti udělení znaku a vlajky.
Před obecním úřadem se sešla starostka obce Eva Čtrnáctá, hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. Požehnání symbolů obce se ujal páter Adrián
Pavel Zemek z doksanské farnosti. Během celého odpoledne,
kdy se zde setkali všichni žijící rodáci, mohli přítomní nahlédnout do obecních kronik či historických dokumentů. O zábavu
se postaral harmonikář a mažoretky.

Ocenění projektu Práce
odborníků s dětskými oběťmi

O

dbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje realizuje v letošním roce
projekt „Práce odborníků s dětskými oběťmi“, který je také finančně podpořen z programu
Ministerstva vnitra Prevence kriminality na místní úrovni 2019.
Projekt získal ocenění (3. místo) v soutěži „Nejlepší projekt
prevence kriminality na místní
úrovni“, která je vyhlašována
MV ČR a Republikovým výborem pro prevenci kriminality.
Tématem pro rok 2019 byla
Prevence kriminality páchaná
dětmi a na dětech. Ocenění si na
úřadě převzal Miroslav Andrt,
radní pro oblast sociálních věcí,
bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit.
Projekt je součástí kontinuální
preventivní práce všech subjektů,
které v této oblasti participují již
mnoho let. Jeho hlavním cílem je
co nejméně psychicky zatížit děti

při náročné situaci. Nástrojem je
vytvoření citlivého prostředí a zázemí v institucích, jejichž odborní
pracovníci pracují s dětmi, které
se staly obětí či svědkem trestného činu. Je sestaven z aktivit
podporujících zkvalitnění technického zázemí institucí (PČR,
obcí s rozšířenou působností
a Ústeckého kraje) a vzdělávání
odborných pracovníků.

I

na střední škole je nutno podporovat mladé talenty, sportovní či jazykové, a to nehledě na studijní obor.
Střední škola diplomacie a veřejné
správy v Mostě má několik takových
talentů, kteří studují buď bezpečnostně právní činnosti, nebo veřejnou správu. Nejnovějším pomyslným přírůstkem je letošní stříbrná medaile z Mistrovství světa
v mrtvém tahu Simony Rančevové, v trojboji si ze Slovenska
dovezla bronz. V Evropském poháru v kick-boxu (WAKO)
v kategorii K1 se stal mistrem Evropy pro rok 2018 Radovan
Wilhelm. Letošní rok byl šťastným i pro Marka Gugha, který
na Mistrovství České republiky v kategorii Sportovní boj získal
stříbro. Na škole studují i žáci jazykově nadaní, v letošním roce
získali 2. místo v ústředním kole Olympiády v německém jazyce
(Alois Habětín) a 3. místo v ústředním kole Olympiády v ruském jazyce (Stanislav Podynskyy). Zpracovala: Kamila Pálová

M

Miroslav Andrt, radní pro oblast
sociálních věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit, si převzal
na úřadě ocenění.

noho hodných lidí nám pomáhá a není jim lhostejný
náš osud. Přišel čas, abychom i my
kus toho srdíčka vrátili potřebným.
Naše rodinka se zapojila do projektu Dobrý anděl, čímž se rozhodla
malou měrou přispět dětem s vážnou nemocí. Dětem a rodinám, které to v životě nemají vůbec lehké a kde jsou naše
všední problémy pouhou banalitou oproti jejich smutným
osudům. Nechť naše pomoc, myšlenky a velké srdce letí tam,
kde to rozhodně někdo potřebuje. Doufáme, že to pomůže.
Zpracovali: teta Helena, strejda David a děti z Dětského domova Lipová u Šluknova
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Hejtman přijal úspěšné aerobičky z lounského oddílu

J

ako první Češka obhájila letos
v říjnu v holandském Leidenu Adéla Citová světový titul ve
sportovním aerobiku. Talentovaná sportovkyně si ke zlatu připsala ještě druhé místo v závodě
dvojic. Její partnerkou byla Karolína Jánská.
Obě sportovkyně Juniorského
fitness klubu Louny si společně
s jejich trenérkou Jitkou Hofmannovou pozval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
aby jim poblahopřál k tak výbornému výsledku. „Už jen dostat
se do nejužšího finále je úspěch.
Ale obhájit prvenství? To je váž-

ně paráda,“ konstatovala Citová
s tím, že pro příští rok má cíl pro
světový šampionát ve Francii jasný – zkusit potřetí v řadě v kategorii jednotlivkyň zvítězit. Sama
dobře ví, že to bude hodně těžké.
Letošní sezona skončila pro
lounský klub velmi úspěšně,
ale již v dubnu příštího roku se
uskuteční v Lounech nominační
závody mimo jiné na evropský
šampionát, který se uskuteční
v Ostravě.

listopad 2019
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali budovu radnice v Bílině.
Na výhru se může těšit: Josef
Křivan z Libochovic, Vlasta
Bylinová z Chomutova a Václav Perk ze Strupčic. Výhercům
gratulujeme.

Karolína Jánská (vlevo)
a Adéla Citová s medailemi ze
světového šampionátu v Leidenu.

Tým chomutovských Levhartic sází na odchovankyně

O

d letošní sezony se pere
v nejvyšší tuzemské soutěži, Ženské basketbalové lize,
nováček - chomutovské Levhartice. Ambiciózní celek si tak díky
převzetí licence od Nymburku
letos zahraje nejen soutěžní
utkání, ale také Evropský pohár
CEWL, kde si zatím nevedou vůbec špatně.

Ústecký kraj se tak po mostecké házené může pyšnit dalším
kolektivním ženským sportem,
který v regionu baví svou hrou
diváky. Vedení chomutovského
klubu vsází na odchovankyně
a staví svou filosofii především
na správném vybudování mládežnických základen. O tom
všem byl hejtmanovi Ústecké-

ho kraje Oldřichu Bubeníčkovi
poreferovat manažer týmu BK
Levharti Chomutov Petr Drobný
se spolumajiteli klubu Jakubem
Kadlecem a Pavlem Hartmanem.
Basketbalový klub je tak devátým oddílem v regionu, který
hraje v kolektivních sportech tu
nejvyšší soutěž.

Hokejový turnaj vyhráli kluci z Litvínova

N

a Zimním stadionu Ivana
Hlinky se odehrál první
díl Sev.en Hockey Cupu mezi
výběry Litvínova, Pardubic,
Zlína a Kladna. Z prvenství se
radoval domácí tým, který vyhrál všechny tři zápasy.
Na první ze série turnajů dorazil také bývalý hráč Litvínova
Martin Ručinský, jenž společně
s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem osobně poblahopřál mladému a nadějnému výběru devátých tříd.
Domácí celek postupně
porazil Kladno 6:1, Zlín 6:3
a Pardubice v poměru 7:2. Černožlutí brali ocenění i mezi jednotlivci. Nejlepším obráncem
byl vyhlášen Radek Vyhlídal
a nejlepším útočníkem Jakub
Bednařík.

2019 byla památka zrestaurována za přispění Ústeckého
kraje, který poskytl v rámci Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje dotaci ve výši 100 tisíc korun. Víte, o jakou památku se
jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 4. prosince 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.

Dnešní hádanka nás zavede
za památkou, která se nachází
v blízkosti významné sakrální
národní kulturní památky. Jedná se o pískovcovou plastiku
světce z roku 1750. Socha je
situována na hranolovém podstavci s profilovanou horní hranou, na jehož přední straně je
reliéf věnce. Nachází se kousek
od řeky Ohře v podkrušnohorském královském městě. V roce

kulturní pozvánky
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. Výstavy
potrvají do 7. 2. 2020.

Mezi hráče přišel litvínovský odchovanec a olympijský vítěz z Nagana Martin Ručinský.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Na výstavě Cranach a Severozápadní Čechy shlédnete díla,
která vytvořil Lucas Cranach starší
se svou dílnou v saském Wittenbergu. Vernisáž výstav 6. 12. 2019,
potrvají do 8. 3. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Nová expozice Ulrika von
Levetzow. Anděl ve třpytu par
představí příběh nenaplněné
a neopětované lásky stárnoucího básníka Johanna Wolfganga
Goetha k mladičké baronce Ulrice, který patří mezi největší milostné příběhy evropské historie.
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.
Je připravena speciálně koncipovaná úniková hra. Výstava
potrvá do 17. 1. 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.
Výstava potrvá do 1. 3. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
V přírodovědné expozici Stepi
lounského Středohoří najdete
spoustu nových exponátů, hravých interaktivních prvků a užitečných informací nejen o syslovi.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava Umění v nouzi!? /
Kunst in Not!? je věnována pedagožce, výtvarné kritičce, kurátorce a jednatelce Sekce pro
výtvarné umění muzejní společnosti Teplice-Šanov Emmě Meisel a seznamuje s málo známou
muzejní činností, která z Teplic
učinila jedno z center výtvarného umění prvorepublikového
Československa. Výstava potrvá
do 2. 2. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik kilometrů má Labská stezka na území kraje? byla tajenkou naší říjnové křížovky. Odpověď na ni byla:
96 kilometrů. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od
kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Denisa Dvorská z Rumburku,
Jan Kačírek z Bíliny, Ondřej Lode z Chomutova, Karla Dohnalová
z Děčína a František Sklenička z Proboštova. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše listopadová 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
4. prosince 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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