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ANDĚLÉ
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Přeji Vám
krásné prožití vánočních svátků

nejlépe v dobré společnosti Vašich nejbližších.
Do nového roku hodně zdraví, pohody a štěstí
v osobním i pracovním životě.

Pf2020
Váš hejtman

Oldřich Bubeníček

Zimní olympiáda dětí a mládeže

Stavební fórum Ústeckého kraje
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V ANKETĚ VYHRÁLA
TEPLICKÁ HVĚZDÁRNA
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VLAJKONOŠKOU
KRAJE BUDE
KRASOBRUSLAŘKA

Dobrá zpráva! Ústecký kraj sází na vodík

Ú

stecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty
z řad institucí, firem a výzkumných organizací podepsal Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního
využití vodíku jako zdroje čisté
energie v Ústeckém kraji.
Cílem spolupráce je příprava
a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku
v Ústeckém kraji, zejména pak
toho, který již vzniká v technologickém procesu místních firem.
Vodík bude v kraji zpracován,
distribuován i široce využit jako
čistý, bezuhlíkový zdroj energie
(např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji). A právě v uzavřeném cyklu výroby,
distribuce a využití je projekt jedinečný i v rámci celé ČR. „Občané našeho regionu si zaslouží
kvalitní a šetrnou péči o životní
prostředí. Podmínky pro to zde
máme. Je to velká šance, jak
může být Ústecký kraj v něčem
první,“ uvedl hejtman Oldřich
Bubeníček.

hejtman Oldřich Bubeníček a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová při podpisu memoranda.

„Chemie a energetika byly
vždy pilíře ekonomiky Ústeckého kraje, tahouny inovací. I nyní
na nich stavíme a do popředí

zájmu klademe životní prostředí
a čistou energii. Jako jedna z nejvíce ohleduplných k životnímu
prostředí se ukazuje právě vodí-

ková energetika. Vidíme v tom
příležitost a naši budoucnost,“
uvedl k záměru 1. náměstek
hejtmana Martin Klika.

Kraj má zájem převzít odpovědnost Evropské uhelné regiony usilují
za provoz nemocnice v Litoměřicích o spravedlivou transformaci

R

ada Ústeckého kraje projednala společný
zájem kraje a města Litoměřice dlouhodobě
zajistit provoz Nemocnice Litoměřice prostřednictvím její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění
do společnosti Krajská zdravotní, a. s.
Pro Ústecký kraj má spolupráce s městem Litoměřice, za účelem převzetí odpovědnosti za stávající působnost města ve vztahu k jím vlastněné
a provozované nemocnici, za cíl uspokojování po-

třeb občanů a ochranu veřejného zájmu, kterým je
péče o jejich zdraví v rozsahu, v jakém toho není
způsobilý stát, a nedostačují síly města. Samotná
spolupráce není ze strany kraje vnímána jako majetková akvizice, ale jako spolupráce ve veřejném
zájmu na rozvoji zdraví občanů města Litoměřice
a Ústeckého kraje. Převzetím nemocnice na sebe
kraj přebírá do budoucna značnou, a legislativou
nepředpokládanou, zátěž, a to nejen finanční.
Pokračování na straně 4

Na mezinárodní soutěži kraloval
za klavírem talentovaný Polák
B
artosz Frydel z Polska se stal hlavní postavou
52. ročníku mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte. Jeho Bachova Toccata G dur BWV 916 nadchla odbornou porotu
i vzácné hosty a posluchače v Severočeském divadle opery a baletu, kde se konalo slavnostní vyhlášení výsledků a koncert vítězů.
Na něm nechyběl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ten je zároveň i prezidentem soutěže.
„Scházíme se tu již po dvaapadesáté, což je úctyhodné
číslo. Vítězové z let minulých se poté dokázali prosadit dále i ve světě a já věřím, že se tito mladí umělci,
kteří tu jsou letos, zanedlouho dokáží prosadit v tak
velké konkurenci světového klavírního umění,“ uvedl
na slavnostním zakončení celé akce hejtman Ústeckého kraje s tím, že by rád poděkoval také zaměstnancům a pracovníkům ZUŠ Evy Randové a řediteli akce
Marku Korbélyimu.
Na akci, která je zařazena do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje a kterou podpořil kraj společně s generálním partnerem Net4Gas, přijeli soutěžící
z celého světa. Hlavní ceny si přebrali například mladí
pianisté z Japonska, Mexika, Ázerbajdžánu či Kuby.

Mezi českými talenty se dobře umístil Jan Schulmeister (vyhrál svou věkovou kategorii) a Adam Znamirovský (skončil druhý ve své věkové kategorii). Cenu
pro nejmladšího účastníka vyhrál Amarbayar Tushigt z Mongolska. Mezi významné hosty večera patřil
čínský velvyslanec v ČR Zhang Jianmin s manželkou
a také kubánský velvyslanec v Praze Danilo Francisco
Alonso Mederos s chotí. Za kraj akci navštívila Jitka
Sachetová, radní pro kulturu a památkovou péči, zemědělství, životní prostředí a venkov a Petr Šmíd, náměstek hejtmana pro školství, mládež a sport.

Jan Schulmeister si užívá zaslouženého potlesku
publika.

V

ýroční konference Platformy pro uhelné regiony
v transformaci, jejímž členem
je také Ústecký kraj, se uskutečnila v německém městě Görlitz,
po němž nese jména Görlitzká
deklarace, společné prohlášení
41 uhelných regionů, které zde
bylo podepsáno. Deklarace žádá
Evropskou komisi o podporu při
zajištění úspěšné transformace a rozvoje uhelných regionů
prostřednictvím transformačního fondu pro “spravedlivý
přechod”, z něhož budou moct
uhelné regiony čerpat prostředky na tvorbu kvalifikovaných
pracovních míst a na další projekty spojené s transformací.
Svůj podpis pod deklaraci
připojil 1. náměstek hejtmana
Martin Klika, který na konferenci zastupoval Ústecký
kraj také v panelové diskuzi
na téma Výhled pro uhelné regiony. „Velký potenciál vidím
v meziregionální přeshraniční
spolupráci a realizaci společných projektů třeba s uhelnými
regiony v Polsku či Německu.
Se Saskem připravujeme například testování autonomních
systémů, jasným krokem do
budoucnosti je energetické využívání vodíku v Ústeckém kraji, které odstartovalo společné
memorandum podniků a kraje.
Na postupnou transformaci

od regionu, jehož ekonomika
stojí na těžbě uhlí, k regionu
využívajícímu ty nejmodernější technologie, se intenzivně
připravujeme. Transformační
fond Evropské unie pro uhelné
regiony bude pro nás významným zdrojem, díky kterému
se může transformace naplno
rozběhnout,“ řekl 1. náměstek
Martin Klika.
Setkání Platformy uhelných
regionů v transformaci se zúčastnili také zástupci Evropské
komise, europoslanci, zástupci
ministerstev a dotčených regionů. Kromě podpisu deklarace
a panelových diskuzí proběhly
také studijní cesty zaměřené na
rekultivace a turistiku a udržitel-

nou energii.
Plánovaný útlum těžby uhlí
a výroby elektřiny z uhlí přinese
zásadní změny, u nichž lze očekávat významné dopady na sociální strukturu a zaměstnanost
v dotčených regionech. Proto
je kladen důraz na přechod se
spravedlivými a sociálně přijatelnými důsledky. Významné
jsou především investice do
rozvoje infrastruktury, vědy
a výzkumu, propagace a rozvoje
pracovních sil za přispění strukturálních fondů z EU. Transformační fond by měl pomoci regionům ve spravedlivém přechodu
a finančně podpořit významné
investice a transformační projekty.

1. náměstek hejtmana Martin Klika s karlovarskou hejtmankou Janou
Mračkovou Vildumetzovou připojují svůj podpis ke Görlitzké deklaraci.

Ústecký kraj
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Hejtman se sešel v Bad Schandau
s prezidentem Zemského ředitelství Sasko

V

saském lázeňském městě
Bad Schandau pokračovala
spolupráce mezi Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko,
kdy prezident Zemského ředitelství Sasko pan Dietrich Gökelmann přivítal delegaci z Ústeckého kraje v čele s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem.
V rámci dopoledního bloku proběhlo jednání zástupců
Zemského ředitelství Drážďany a zástupců Ústeckého kraje
a krajského úřadu. Hovořilo se
o turisticky vyhledávaném česko-německém produktu Labské

stezky, o výstavbě nové trati Praha – Drážďany, o ropovodu Litvínov – Spergau či o plánu vybudovat na obou stranách států pěší
trasy po hřebenech pohraničních
hor. Hodnotilo se také zemské
cvičení v oblasti ochrany před katastrofami, jež se konalo v Schöně. Dietrich Gökelmann opětovně ocenil přínos Ústeckého kraje
při téměř dvouletém procesu,
který byl završen cvičením 24.
srpna 2019. Jednalo se o dosud
největší, ale zároveň i první přeshraniční cvičení, s více než 950
členy zasahujících jednotek.

Delegaci z Ústeckého kraje pozval do Německa Dietrich Gökelmann (vpravo).

Ústecký kraj je připraven poskytnout
humanitární pomoc Albánii

N

a Den nezávislosti, státní
svátek Albánie, navštívila
Ústecký kraj delegace v čele s jejím velvyslancem v České republice Ilirianem Kukou. Doprovázel ji předseda meziparlamentní
skupiny přátel ČR – Albánie poslanec a krajský zastupitel Jan
Richter.
Návštěva se konala v době,
kdy Albánie odstraňovala následky zemětřesení a hejtman
Oldřich Bubeníček vyjádřil
velvyslanci účast nad obětmi
i materiálními následky přírodní katastrofy. Informoval velvyslance, že navrhne lednovému
jednání zastupitelstva schválit
humanitární finanční pomoc na
rekonstrukci, nejlépe, školského
zařízení. Pro obdobné účely má
náš kraj zřízen Fond pro mimořádné události. Velvyslanec za
podporu poděkoval.

Albánská strana by ráda navázala regionální spolupráci, na
návrh Jana Richtera by se mělo
jednat o region Vlora. Zájem je
i o spolupráci měst, do které by
se mělo zapojit Ústí nad Labem,
Chomutov a Krupka. Právě
v Krupce je přijal náměstek hejtmana a zároveň starosta Zdeněk
Matouš.
Albánská strana má také
zájem o spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně.
V delegaci byli i primátoři měst
a představitelé univerzity. Albánii v posledních letech navštěvuje stále více českých turistů
a Ústecký kraj má zájem na spolupráci i v této oblasti.
Za sedm let byl Kuka diplomatickým představitelem již 39.
země, který přijal pozvání hejtmana Ústeckého kraje k návštěvě regionu.

Ilirian Kuka se sešel s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem.

Lednové farmářské trhy

K

onec roku 2019 se nezadržitelně blíží. 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 leden 2020 jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.

Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 15., 22. a 29. ledna od 8 do
15 hodin. Litoměřice: Tržnice Felixe Holzmanna (ulice 5. května), pátky
10., 17., 24. a 31.
ledna od 7:30 do 13
hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty
9. a 23. ledna od 8
do 12 hodin. Lovosice: Václavské
náměstí, úterý 7., 14., 21. a 28.
ledna od 8 do 12 hodin. Most: Mírové náměstí, sobota 25. ledna od
8 do 12 hodin, zabijačkové hody.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 14., 21. a 28. ledna od 9
do 16 hodin, čtvrtky 16., 23. a 30.
ledna od 9 do 16 hodin.

prosinec 2019

Můj názor: CHCEME TU NEJLEPŠÍ PÉČI PRO PACIENTY V NAŠEM KRAJI
Nedávno vedení Ústeckého kraje jednalo se zástupci města Litoměřice o začlenění městské nemocnice pod hlavičku Krajské
zdravotní, a. s. V aktuálním čísle bychom se proto rádi zeptali na otázku: „Má Krajská zdravotní, a. s. tvořit páteřní síť zdravotnictví v kraji? Je dobře, že kraj podpořil další městské nemocnice?“

Jan Richter (ANO), krajský
zastupitel
Vzhledem k situaci ve zdravotnictví v našem kraji, kde chybí jakákoliv koncepce, je každá
změna více než žádoucí. Jednou
z cest by mohla být právě páteřní
síť zdravotnictví vytvořená Krajskou zdravotní, a.s. Převažují
hlavně garance, že zdravotnictví
v kraji bude i nadále rozvíjeno,
a hlavně zachováno pro každého
občana. Nebudou probíhat podezřelé prodeje soukromým subjektům, které už ze své podstaty
zajímá pouze zisk. S tímto máme
neblahou zkušenost například
s nemocnicí v Litoměřicích. Zde
vedení města neustále deklarovalo a deklaruje, že potřebuje
silného strategického partnera,
přitom tato nemocnice má zdravé hospodaření. Naštěstí jsme se
spolu s občany města a zaměstnanci této nemocnice postavili
proti velice podezřelé transakci
v režii ODS, která měla pravděpodobně připraveného partnera, a to společnost Penta. Další
je nemocnice v Rumburku, kde
minulé vedení města propojené
s vedením Lužické nemocnice
v Rumburku svým špatným hospodařením přivedlo tuto strategickou nemocnici Šluknovského
výběžku až do insolvenčního
řízení. I tady opět zasáhlo hnutí
ANO. Skvělou práci odvedl starosta Rumburku Lumír Kus ve
spolupráci s panem poslancem
Janem Schillerem a ostatními
kolegy. Velkou a zásadní pomoc
nám také poskytl ministr Adam
Vojtěch i samotný premiér Andrej
Babiš. Pokud bude tato páteřní
síť zdravotnictví v kraji ucelená
a koncepční, tak se ve všech ohledech dramaticky zlepší zdravotní
péče pro občany v celém kraji.
Krajská zdravotní disponuje jinými finančními prostředky na
lékařskou péči než města, která
nemocnice spravují. Investují do
těchto nemocnic ze svých rozpočtů na úkor jiných důležitých investic ve svých městech. Benefitů
z toho ale plyne více. Zjednodušila by se i politika zdravotnictví
v kraji a řešilo by to i rozdílnost
úhrad mezi Krajskou zdravotní
a ostatními nemocnicemi. Touto koncepcí by se výše zmíněné
problémy s úhradami mohly
narovnat. Neustále se říká, že
ve zdravotnictví chybí personál
- jak lékaři, tak i sestry, ale tento
problém, by se taktéž mohl zmírnit, pokud by Krajská zdravotní
měla pod sebou kompletní síť
nemocnic. Rozdíl v platech by byl
menší, což by samozřejmě pomohlo personální situaci vyřešit.
Nemalou výhodou by dále byla
i investiční politika. Jsem si samozřejmě vědom toho, že města,
která spravují nemocnice v kraji,
dost možná odmítnou možnost,
aby své nemocnice do páteřní sítě
přidala, ale rozhodně se o to musíme pokusit. Je to otázka jednání mezi zástupci kraje a zástupci
měst. Je nutné, aby si všichni
uvědomili, že zajištění zdravotní

péče pro všechny naše občany je
jasnou prioritou. A jestli je dobré,
že kraj podpořil městské nemocnice?
Ano, rozhodně je to dobře.
Tyto nemocnice pomoc kraje
potřebují, aby zachovaly zdravotní péči alespoň v takové formě,
v jaké je nyní. Pokud je v těchto nemocnicích kvalitní vedení
a umí hospodařit, není potřeba
je různě rozdělovat, rozprodávat
a jak se dnes říká hledat strategického partnera. Bohužel žádný
strategický partner nedá garanci
zachování stávající péče. Tyto
městské nemocnice spádově zajišťují péči pro obyvatele mnohdy
vzdálených od samotného zdravotnického zařízení. Jsou tedy
i strategicky umístěné. Proto
s podporou kraje těchto městských nemocnic plně souhlasím.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Kraj konečně adresně podpořil i městské nemocnice, které
stojí mimo krajskou zdravotní.
Jsou to nemocnice, které rovněž zajišťují základní zdravotní
péči pro obyvatele našeho kraje.
Tato podpora měla být standardem už dávno a možná jsme se
nemuseli dnes obávat o osud
rumburské nemocnice. Přesto
volám „sláva“ a děkuji prozření
odpovědných. Toto rozhodnutí
je možná motivováno blížícím se
termínem krajských voleb, ale to
není podstatné. Podstatné je, aby
tato pomoc nezůstala náhodným
jednotlivým činem, ale stala se
pravidlem s pevným řádem. Stejně jako podpora pěti nemocnic
v Krajské zdravotní, jejíž činnost
a rozvoj pochopitelně respektuji
a podporuji. Mělo by nám všem
zastupitelům jít o celkovou péči
pro pacienty v našem kraji, ať už
jsou to nemocnice v krajské zdravotní či zřizované městy. Samozřejmě musí jít o pomoc smysluplnou a efektivní.

Stanislav Rybák (KSČM),
náměstek hejtmana
Před více než rokem prezentovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR záměr stanovit páteřní
síť nemocnic. Podle tehdejších
informací by ji měla tvořit jedna
nemocnice v každém okrese a několik výjimek s velkou vzdáleností do této sítě v některých oblastech. U nás to měla být Lužická
nemocnice Rumburk. Z tohoto
záměru ale ustoupilo a páteřní
síť nemocnic si mají stanovit jednotlivé kraje. Původní záměr mi-

nisterstvo nahradilo vytvořením
sítě urgentních příjmů. Jejich vytvoření bude také podporovat i finančně. Kraje, a tedy i náš, stojí
nyní před otázkou jak ji stanovit.
Ve Strategii podpory zdraví a rozvoje zdravotnických služeb z roku
2014 je tato síť uvedena jako nemocnice Krajské zdravotní s tím,
že ji dotváří další poskytovatelé
zdravotní péče. To má nepochybně logiku v tom, že Krajskou
zdravotní kraj vlastní a je tedy její
fungování schopen ovlivnit. To
také činí především podporou investic tak, aby tato péče byla nejen zachována, ale i ve prospěch
občanů kraje neustále zlepšována. Kraj nemůže garantovat síť,
kterou není schopen ovlivnit. To
by bylo možné jen za souhlasu
zřizovatelů, kteří by se také k její
funkčnosti zavázali. A také je
potřeba si uvědomit, že to nejde
bez zdravotních pojišťoven, které
u nich rozsah jimi poskytované
zdravotní péče nasmlouvají. Pokud by tuto síť vytvořilo ministerstvo, tak má možnosti chování
pojišťoven ovlivnit. Kraj k tomu
žádné kompetence nemá. Náš
kraj přesto ostatní poskytovatele
zdravotní péče také od roku 2014
podporuje. V rámci každoročně
vyhlašovaných dotačních titulů
to bylo již mnoho desítek milionů korun. To pokládám nejen za
správné, ale i potřebné. Současné
vedení kraje chce také v této podpoře pokračovat. V návaznosti na
zodpovědnost měst mají být ještě
letos podpořeny investice do nemocnic v majetku měst ve výši 21
milionů korun. To pochopitelně
nemůže řešit jejich všechny investiční potřeby a ani kraj na to
dostatek prostředků nemá. Podle
ujištění ministerstva má od příštího roku pokrývat potřeby investic i navýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči. Uvidíme
nakolik.

Pavel Csonka (ČSSD), krajský zastupitel
Osobně si myslím, že páteřní
síť nemocnic mělo již dávno vytvořit Ministerstvo zdravotnictví ČR z důvodu zajištění 100%
dostupnosti zdravotní lůžkové
péče pro všechny občany naší
republiky, včetně takových oblastí jako je například Šluknovsko. Současně tak zajistit ekonomickou stabilitu všech těchto
nemocnic. Protože tomu tak ale
není, tak se přikláním k myšlence
vytvoření páteřní sítě nemocnic
alespoň v našem kraji. Zcela jistě by v síti měly být nemocnice,
které jsou v rukou kraje a měst.
Prostě každý okres našeho kraje
by měl mít v této síti začleněnou
alespoň jednu nemocnici. Z logiky věci jasně vyplývá, že okres
Louny i okres Litoměřice musí
být začleněny do této sítě. Jednou z výjimek je Šluknovsko,
které spadá pod okres Děčín,
ale z geografického hlediska by
mělo mít také svojí plně funkční
nemocnici. Zjednodušeně pět
nemocnic KZ a.s., což je Děčín,

Ústí nad Labem, Teplice, Most
a Chomutov včetně nemocnice
Litoměřice, Žatec a Rumburk
by měly tvořit tuto síť. Tyto nemocnice by měly mít smlouvu
o závazku služby veřejného hospodářského zájmu a měly by
být podporovány v udržitelnosti
a také rozvoji. Tím mám na mysli investice, nikoliv provoz. KZ
a.s. je 100% vlastněna Ústeckým
krajem a o vložených investicích
rozhoduje zastupitelstvo, které
má zpětnou vazbu o efektivitě
vložených investic. U nemocnic
nevlastněných krajem je problém
kontrolovat jejich hospodaření,
respektive alespoň jak efektivně
bylo naloženo s finančními prostředky kraje. Ostatní zmiňované
městské nemocnice jsme dosud
podporovali formou dotačních
programů, například zvýšení
komfortu pacientů a jednalo se
celkem o miliony korun. Nyní
jsme se rozhodli městské nemocnice (nikoliv soukromé) tedy Žatec, Litoměřice i Kadaň podpořit
navíc z fondu Ústeckého kraje
v celkové výši 25 milionů korun.
V této podobě byl tento návrh
podpořen napříč politickým
spektrem nejen v RÚK, ale také
ve výboru pro zdravotnictví. Proto si myslím, že až se bude v roce
2020 aktualizovat strategický
dokument rozvoje zdravotnictví
našeho kraje, bude třeba v zájmu obyvatel našeho celého kraje
v tomto duchu přemýšlet.

Petr Šmíd (SPD a SPO), náměstek hejtmana
Zdravotnictví je veliké téma.
Je skvělé, když se tak úspěšná
firma, jako je Krajská zdravotní,
rozhodne rozšiřovat postupně
svou působnost do dalších částí Ústeckého kraje. Škoda, že
stejnou perspektivu, jako mají
dnes občané Litoměřicka a to, že
zdravotní péče bude poskytována pod hlavičkou KZ, nemají lidé
žijící na území Šluknovského
výběžku. Na první pohled zřejmá diskriminace se ovšem po
podrobném prozkoumání mění
ve složitý problém. Na jedné
straně zdravá nemocnice, kterou
kraj získá zadarmo a na druhé
straně nemocnice v Rumburku,
která ještě ani zdaleka nemá záležitosti svého financování vyřešeny. Opakovat dokola, kdo za
katastrofální stav této městské
nemocnice může, je zbytečné.
Všichni to víme. Za sebe a za celý
náš klub mohu prohlásit, že uděláme naprosto vše pro to, aby se
občané Šluknovského výběžku
dočkali kvalitní zdravotní péče.
Jednání s insolvenční správkyní
odstartuje kolotoč možných způsobů řešení. Osobně se zasadím
o to, aby probíhala na té nejvyšší možné úrovni a hlavně aby už
konečně vedla k vyřešení celé
situace. Na jednání RÚK jsem
proto inicioval vznik pracovní
skupiny, která se bude dalším
vývojem ohledně poskytování
zdravotní péče na Šluknovsku
intenzivně zabývat.

Ústecký kraj
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ARRIVA vlaky od 15. prosince nahradila České dráhy
na rychlíkové lince R22 mezi Šluknovem a Kolínem

P

řestože společnost ARRIVA provozuje v Ústeckém
kraji své vlaky jen na jedné lince zasahující do Šluknovského
výběžku, znamená to pro obyvatele Šluknovska a Rumburska
nové, pohodlné a rychlé spojení
do Nového Boru, České Lípy,
Mladé Boleslavi a Kolína. Vlaky
nasazované na tato spojení jsou
modernizované, pohodlné a nabídnou místa k sezení typická
spíše pro první třídu.
Linku R22 objednává Ministerstvo dopravy. Po vzájemné
dohodě mezi ARRIVOU a Libereckým i Ústeckým krajem došlo
ale nově k jejímu prodloužení
přes Jedlovou, Rybniště, Krásnou Lípu do Rumburku a Šluknova. Zachovalo a rozšířilo se
tak spojení, na které byli cestující zvyklí. Zlepšila se i úroveň slu-

žeb, které přibližuje náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek: „Arriva přináší
vysoký komfort cestování. Od
velkých a pohodlných sedadel,
přes dobře čitelný informační
systém na LCD obrazovkách
s informacemi o zastávkách, až
po fakt, že je pro každého k dispozici voda z barelu zdarma.
Vlaky jsou vybavené Wi-Fi připojením a elektrickými zásuvkami. A nezapomnělo se ani na
přepravu cestujících na vozíčku
nebo rodiče s kočárky. Těm jsou
k dispozici kolejničky umožňující nástup a výstup, při kterém
cestujícím pomůže stevard.“

V celé délce trasy mezi Kolínem a Šluknovem jedou od
pondělí do čtvrtka dva páry vlaků, v pátek a o víkendu tři. Mezi
Novým Borem a Rumburkem jedou denně čtyři spoje tam a čtyři
zpět, v pátek a o víkendu jede pět
spojů. Z Rumburku do Šluknova jedou od pondělí do čtvrtka
dva vlaky tam a zpět, v pátek
a o víkendu jeden navíc.
Pokud cestující jede například
ze Šluknova do Rumburku, tedy
uvnitř Ústeckého kraje, ARRIVA automaticky nabízí jízdenku
podle tarifu DÚK. Pokud někdo
bude cestovat dále za hranice
Ústeckého kraje, pojede podle
tarifu, a tedy i ceníku ARRIVY.
Jízdenky jde koupit i ve vlaku
u průvodčího bez přirážky. Zaplatit je možné jak v hotovosti,
tak i platební kartou.

Blíží se konec životnosti čipových karet DÚK
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Od prosince se mění jízdní řády
a zvýší se počet železničních dopravců

O

d neděle 15. prosince platí nový jízdní řád pro rok
2020 na železnici i v autobusové
dopravě. Nově bude dopravu na
železnici zajištovat sedm dopravců. Autobusy a vlaky denně
v Ústeckém kraji přepraví na sto
tisíc cestujících.
„Největší změny v jízdních
řádech probíhají každoročně
v prosinci. Letos také na železnici v Ústeckém kraji vyjedou
noví železniční dopravci, kteří
budou plně integrováni v tarifu
DÚK. Ceny tarifu se pro příští
rok nemění a cestování na krajský tarif tak stále přináší cestujícím řadu výhod, navíc zahrnuje kromě zelených autobusů
a vlaků také hromadné dopravy
ve větších městech. Snažíme
se, aby se cestování v rámci
integrované dopravy neustále

zlepšovalo. Také jsem rád, že se
na Švestkovou dráhu vrátí každodenní provoz, kde se na lince
z Mostu do Litoměřic cestující
setkají s nejmodernější regionální tratí v republice. V listopadu také vyjely nové modernější

zelené autobusy, se kterými se
už nyní cestující potkávají na
své cestě do práce či do školy,“
řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
Více informací naleznete na
www.dopravauk.cz.

Zprava vedoucí krajského odboru Jindřich Franěk, náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek a vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Jakub Jeřábek.

P

okud používáte veřejnou dopravu v Ústeckém
kraji a vlastníte bezkontaktní čipovou kartu
DÚK (BČK DÚK), zkontrolujte si pro jistotu její
zadní stranu. Zvláště, pokud patříte k těm, kdo si
kartu pořizovali mezi prvními při zahájení fungování integrované dopravy v Ústeckém kraji v roce
2015 a zvláště, pokud to bylo na Teplicku nebo Bílinsku u společnosti ARRIVA, která zde jako první
integrovaný autobusový dopravce začala čipové
karty vydávat. Omezení plynoucí z blížícího se
konce životnosti BČK DÚK totiž pocítit mnohem
dříve, než je termín uvedený na kartičce. Na kartu
není možné nahrát kupón, který by časově přesahoval platnost karty. Pokud zde např. máte uveden
datum 31. 12. 2020, pak na tuto kartu nepůjde již

od 3. ledna nahrát žádný 365 denní kupón. Pokud
tedy máte na čipové kartě datum 31. 12. 2020, nezapomeňte si ohlídat termín a zažádat u dopravce
včas o výrobu nové karty. Po projetí stávajícího
kupónu Vám nový kupón bude nahrán již na novou bezkontaktní čipovou kartu DÚK.

Milí spoluobčané,

Rok 2019 byl pro Krajskou zdravotní úspěšný

blíží se čas Vánoc a také nový rok 2020. Přeji Vám pohodové prožití
vánočních svátků a do nadcházejícího roku především zdraví, štěstí
a mnoho dobrých rozhodnutí. Děkuji pacientům za přízeň a důvěru,
s níž se svěřili do péče našich zdravotníků, a věřím, že jsme je jako jeden z největších poskytovatelů zdravotnických služeb v České republice nezklamali. Děkuji všem spolupracovníkům, lékařům, sestrám,
dalšímu zdravotnickému personálu, ale i ostatním zaměstnancům
Krajské zdravotní, a. s., za jejich podíl na rozvoji společnosti v roce
2019. Ať je ten další, kulatý rok pro nás všechny úspěšný!
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

P

Ortopedie v Chomutově má dva nové nadstandardní pokoje

B

ěhem září a října tohoto
roku se na ortopedickém
oddělení nemocnice v Chomutově podařilo, ve spolupráci
s vedením nemocnice a Krajské zdravotní, a. s., vybudovat
dva nové nadstandardní pokoje. Ortopedické oddělení Nemocnice Chomutov, o. z., tak
vedle zajištění specializované

zdravotní péče a rozšiřování
spektra operačních výkonů dál
pokračuje ve zkvalitňování nabízených služeb pro své klienty.
„V současnosti se na ortopedii
v Chomutově provádí celá řada
vysoce specializovaných operačních výkonů daleko nad rámec
okresního pracoviště a srovnatelných s klinickými pracovišti

Nový nadstandardní pokoj na chomutovském ortopedickém oddělení. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

PĚKNOU JÍZDU ROKEM 2020 PŘEJE TÝM DÚK.

fakultních nemocnic. Nejen
chomutovským, ale i pacientům
ze širokého okolí se tak dostává
a je nabízená plná ortopedická péče,“ řekl primář oddělení
MUDr. Jiří Jurča.
Ruku v ruce s rozvojem operativy a zdravotní péče na ortopedii v Chomutově dochází
v posledních dvou letech i ke
zkvalitňování nabízených služeb. Loni proběhlo pod vedením
vrchní sestry Bc. Moniky Šroubové první kolo rekonstrukce ortopedického oddělení. V příštím
roce má ještě vedení ortopedického oddělení za cíl dokončit rekonstrukci lůžkové stanice přestavbou a modernizací sesterny.
„Dalším úkolem je vyřešení asi
jediného, ale o to palčivějšího
problému, a to je nedostatek
lůžek, který se projevil v souvislosti s enormním nárůstem
operativy co do počtu i spektra
výkonů,“ dodal primář MUDr.
Jiří Jurča.

omalu končící rok 2019 můžeme pro Krajskou zdravotní,
a. s., hodnotit jako další úspěšný.
Vedení Krajské zdravotní, a. s.,
která je největším zdravotnickým
zařízením a zároveň největším
zaměstnavatelem v Ústeckém
kraji, také letos významně investovala – jako dosud s finanční
investiční podporou Ústeckého
kraje, jediného akcionáře společnosti, a s důsledným využíváním
dotačních titulů - do revitalizace
a modernizace každé z pěti svých
nemocnic.
Daří se nám, v návaznosti na
potřeby pacientů, obyvatel Ústeckého kraje, dále rozvíjet segment
kardiochirurgické péče, kde jsme
v ústecké Masarykově nemocnici
úspěšně završili kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami
a v návaznosti na jejich výsledky
uzavřeli smlouvy o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče
v oboru kardiochirurgie. A dále
jsme stavebně dokončili novou
jednotku intenzivní péče, důležitou součást kardiocentra.
Vážíme si, letos znovu potvrzené, podpory kardiochirurgie
pro Ústecký kraj od předsedy
vlády a ministra zdravotnictví.
Vše směřujeme k jasnému cíli získání statutu Centra komplexní
vysoce specializované kardiovaskulární péče v příštím roce. S budoucností Kardiocentra Krajské
zdravotní v ústecké Masarykově
nemocnici souvisí zcela nový nemocniční pavilon. Na přípravě
této významné investiční akce
usilovně pracujeme.
V ústeckém areálu na Severní
Terase je hotová nástavba pavilonu D, která umožní další rozvoj největší krajské nemocnice.
V teplické nemocnici jsme vybudovali záchytnou protialkoholní
a protitoxikomanickou stanici
a nové komfortní hemodialyzační středisko. Především zde byl
stavebně dokončen pavilon pro
centrální operační sály, centrální
sterilizaci a anasteziologicko-re-

suscitační oddělení, dosud největší zakázka Krajské zdravotní,
a. s., který v jarních měsících
příštího roku zprovozníme. Nové
operační sály včetně moderních
urgentních příjmů vybudujeme
v nemocnicích, kde zdravotnické
pracoviště zaměření emergency
dosud chybí. Výstavbu těchto
zcela nových objektů máme v plánu Děčíně a Chomutově. Dokončujeme projekt zprovoznění vysoce specializovaných pracovišť
magnetické rezonance ve všech
pěti našich nemocnicích jejich
vybudováním v Děčíně a Mostě.
Dokončili jsme výstavbu oddělení
lůžkové rehabilitace v areálu Oddělení následné péče Nemocnice
Most v Zahražanech. V Chomutově proběhla revitalizace obvodového pláště na budově „H“.
V Děčíně jsme vybudovali zcela
nový interní příjem, zrekonstruovali pracoviště gastroenterologie v pavilonu „I“ a vila „O“ po
rekonstrukci již slouží pro ambulantní péči gynekologicko-porodnickému oddělení. Seznam všech
investičních akcí je ale mnohem
delší.
Velký důraz klade vedení Krajské zdravotní, a. s., na odměňování zaměstnanců, bez nichž by
úspěšný rozvoj společnosti nebyl
možný. Všem se za jejich práci
a úsilí sluší poděkovat. Nárůst
osobních nákladů oproti předchozímu roku činí 10,9 %, což
znamená navýšení o 443 miliony
korun. Díky zvýšení stabilizačního příspěvku si polepšily všeobecné sestry v třísměnném nepřetržitém provozu, navýšení mezd
se dočkali také sanitáři a ošetřovatelé v nepřetržitém směnném
provozu, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a sálové sestry. Příplatek
získaly sestry v jednosměnném
provozu.
Všechny nemocnice spadající v současné době pod společnost Krajská zdravotní jsou
akreditovanými zdravotnickými
zařízeními na základě splnění

akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s.
Po akreditaci nemocnic v Děčíně
a Ústí nad Labem v loňském roce
ji v roce 2019 získali také v Mostě, Chomutově a Teplicích. Akreditace zdravotnických zařízení je
vzkazem pro veřejnost, že v zařízeních největšího poskytovatele
zdravotní péče v Ústeckém kraji
může očekávat velmi dobrou úroveň poskytovaných služeb.
Podařilo se nám po loňsku
i pro letošek získat certifikát od
významné společnosti Bisnode
pod záštitou CZECH TOP 100.
Krajská zdravotní jako jedna
z ekonomicky nejstabilnějších
firem v České republice splňuje
nejpřísnější ekonomická kritéria pro získání Czech Stability Award. Jsem rád, že se nám
také povedlo navázat na loňský
úspěch, kdy společnost Krajská
zdravotní získala Národní cenu
České republiky za společenskou
odpovědnost. V programu Start
plus Národní ceny ČR v kategorii
„Podnikatelský sektor – velká organizace“ jsme obdrželi prestižní
ocenění „Organizace způsobilá
pro program Excelence“ a mezinárodní certifikát Committed to
Excellence 2 Star, který můžeme
využívat tři roky.
Dovolím si proto konstatovat, že představenstvu a managementu se od roku 2014, díky
dlouhodobé systematické práci,
daří naplňovat vize a cíle, jež si
vedení Krajské zdravotní, a. s.,
stanovilo. Patří mezi ně celková
stabilizace ekonomiky společnosti, systematický rozvoj všech
jejích nemocnic a postupná modernizace zdravotnické techniky.
Vysoké tempo změn by nebylo
možné bez využívání dotačních
titulů a již vzpomenuté významné investiční finanční podpory
ze strany Ústeckého kraje, za níž
velmi děkujeme.
Ing. Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Ústecký kraj
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Kraj má zájem převzít odpovědnost za provoz nemocnice v Litoměřicích
Pokračování ze strany 1
ada kraje proto doporučila
zastupitelstvu rozhodnout
o uzavření memoranda o společném záměru mezi Ústeckým
krajem, městem Litoměřice,
společností Krajská zdravotní,
a. s. a společností Nemocnice
Litoměřice, a. s. Memorandum
je postaveno na několika zásadních parametrech:
1. Převod Nemocnice Litoměřice (jakýmkoliv způsobem)
je realizován z veřejnoprávního
důvodu v důsledku řešení věcí
v zájmu občanů z důvodu veřejného zájmu zvýšit komfort
občanů kraje při poskytování
zdravotní péče s významně kvalitativním posunem její nezbytnosti. Ústecký kraj tak na sebe
převezme působnost města Li-

R

toměřice, a to péči o uspokojování potřeb rozvoje zdraví občanů Litoměřic.
2. Podstatou spolupráce bude
zpracování
ekonomického
a právního posouzení Nemocnice Litoměřice, ze kterého vyplyne všestranně optimální návrh.
3. Cílem spolupráce není nabytí akcií Nemocnice Litoměřice, ale začlenění této nemocnice
v rámci řízení Krajské zdravotní,
a. s.
Město kraji nedávno navrhlo
více než pouhý záměr hledání
maximálně účelných možností
provozování nemocnice v Litoměřicích. Městem byl na jisto
postaven způsob (převod akcií
společnosti), předmět (100%
akcií) a cena převodu (tržní cena
dle znaleckého posudku zadáva-

ného vlastníkem).
„S tím kraj rozhodně nemůže
souhlasit. Je třeba si uvědomit,
že kraj v tomto vztahu nebude
a nechce vystupovat jako investor. Chce zajistit občanům Litoměřic dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Nemocnice přece
nebude provozována za účelem
zisku, ale za účelem naplnění
potřeb litoměřických občanů,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
Je na místě zmínit, že postup
kraje odpovídá i zájmům a potřebám litoměřických občanů.
V proběhlém místním referendu o otázce: Chcete, aby orgány
města Litoměřice bezodkladně
zastavily jakoukoliv formu převodu vlastnictví či provozování
nemocnice v Litoměřicích na ja-

kýkoliv subjekt, který není ve výhradním vlastnictví státu, kraje
či obce a zachovaly nemovitosti
nemocnice i provozní majetek
společnosti Nemocnice Litoměřice, a. s., ve výhradním vlastnictví státu, kraje či obce? se pro
odpověď ANO vyjádřila většina
občanů. „Referendum se tak
stalo pro další kroky města závazným,“ komentoval náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.
Rada kraje současně vyzvala
město Litoměřice, aby se zdrželo
majetkoprávních změn ve vztahu k poskytování zdravotních
služeb litoměřickou nemocnicí do doby zpracování ekonomického a právního posouzení
Nemocnice Litoměřice (due diligence), ze kterého vyplyne všestranně optimální návrh dalšího

Jednání se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, 1. náměstek Martin Klika, náměstek Stanislav Rybák a za druhou
stranu starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč či Leoš Vysoudil.

postupu. „Takový postup města,
bez provedení due diligence, by
mohl do budoucna zatížit kraj

nebo Krajskou zdravotní nemalými daňovými dopady,“ dodal
náměstek Martin Klika.

Ústecký kraj zahájil advent na Jimlíně Podpora společenského života na venkově

P

oslední listopadový den patřil v Jimlíně krajským oslavám začátku adventu. Na zámku
Nový Hrad se sešly tisíce návštěvníků, aby si užily
vánoční atmosféru, kultury, zábavu a dobrou společnost. Nechyběl ani hejtman Oldřich Bubeníček
či náměstek Zdeněk Matouš.
Na Novém Hradě návštěvníci přivítali advent ve
velkém stylu a zajímavý program potěšil všechny
členy rodiny. Děti si zatančily s milými anděly, pohrály s živými zvířátky nebo vyzkoušely malování
vánočních motivů, rodičům udělaly radost staročeské dobroty v zámecké kuchyni a prarodiče
se mohli třeba vypravit na prohlídku zámeckých
místností. Všichni si nakonec zazpívali vánoční
koledy.

P

Čerti si tentokrát v pekle žádné dítě nenechali.

odpořit společenský život,
spolkovou činnost a soudržnost komunity na venkově má
za cíl dotační program Podpora
komunitního života. Ústecký kraj
jej v roce 2019 vypsal poprvé a vyčlenil na něj pět milionů korun
z rozpočtu. Za tři čtvrtletí roku se
povedlo zrealizovat 124 projektů za čtyři miliony korun a další
projekty ještě probíhají. Program
je hodnocený jako přínosný právě pro spolkovou činnost v obci
a podporu drobného komunitního života (společenské, sportovní

a kulturní akce, apod.). S velkým
úspěchem se setkalo například
Lišnické štrůdlování, Svatojakubské setkání v kostele v Mrzlicích, Podpora malířek a malířů
kraslic v obci Libotenice, Vavřinecká pouť v Lubenci, Zahradní
slavnost školských zařízení v Měcholupech, Olympiáda mrňousků v Dolním Podluží a další.
Příjemci dotací mohou být Místní akční skupiny. Těch je na území
Ústeckého kraje celkem devět, zahrnují území 305 obcí, na kterém
žije téměř polovina obyvatel kraje.

„V rámci podpory venkova
musíme myslet nejen na investice, ale také na společenský život
a podporu komunity. Právě dobré sociální vztahy a pocit sounáležitosti vytváří z místa bydlení
skutečný domov, kde se dobře
žije,“ uvedl k myšlence programu náměstek pro regionální
rozvoj Zdeněk Matouš.
Program svým zaměřením
naplňuje aktivity Programu rozvoje venkova Ústeckého kraje
2014 – 2020 a Strategie rozvoje
Ústeckého kraje do roku 2027.

Labe aréna se mění v pýchu Ústeckého kraje Labská stezka se staví už
10 let, pro kraj je přínosem
M
L
ožná to bude na první pohled znít neuvěřitelně, ale
Ústecký kraj se stává jedním
z nejvýznamnějších sportovních
center České republiky. Hlavním
aktérem je největší česká řeka
Labe, která v okolí Račic a Štětí vytváří ideální podmínky pro
všechny veslaře a kanoisty (a nejenom pro ně). Je proto přirozené, že zde za podpory Ústeckého
kraje vzniká Národní olympijské
centrum vodních sportů – Labe
aréna Ústeckého kraje.
Jedna aréna, dvě centra
Labe aréna je český unikát,
který spojuje dvě sportovní centra – jedno v Račicích, druhé ve
Štětí. Veslařský a kanoistický
kanál v Račicích patří k největším sportovním stavbám České
republiky a svým významem
přesahuje hranice Evropy. Není
proto náhodou, že za necelé tři
roky budou televizní obrazovky
po celém světě přenášet z tohoto
kanálu závody nejlepších veslařů. Zároveň s tím budeme moci
prezentovat krásy našeho kraje.
Do zahájení Mistrovství světa
ve veslování v roce 2022 bude
ještě potřeba rekonstruovat areálovou energetickou infrastrukturu a dokončit rekonstrukci
provozní budovy, kde vzniknou
moderní prostory s posilovnou
a regeneraci. Již dříve se podařilo postavit budovu Regatty s 300
lůžky, kompletně zrekonstruovat gastroprovoz a vybudovat
moderní ground boxy s pochozí
terasou na místech, kde dříve

stávala dřevěná tribuna. Již dnes
je Labe aréna Račice špičkovým
evropským centrem pro veslování a rychlostní kanoistiku a konají se zde každoročně významné mezinárodní závody. Slouží
ale také jako výjimečné zázemí
pro další sporty - dračí lodě, cyklistiku, jízdu na koloběžkách, rybaření, dálkové plavání, plavání
pod vodou, triatlon apod. Zároveň je kanál přístupný i široké
veřejnosti, u které je oblíbené
zvláště in-line bruslení na pět km
dlouhém okruhu okolo kanálu.
Každý zde může provozovat své
vlastní sportovní aktivity.
Moderní zázemí
Druhou částí Labe arény je
nová budova ve Štětí, která letos oslaví první celoroční provoz a která vznikla díky dotaci
Ústeckého kraje. Labe aréna
Štětí byla uvedena do provozu ve
druhé polovině roku 2018 a od té
doby plní řádně funkci, ke které
byla postavena, tj. slouží jako
tréninkové a testovací zázemí
reprezentace, pro sportování
dětí a mládeže (nejen ve veslování a rychlostní kanoistice) a pro
sportovní veřejnost.
Labe aréna ve Štětí letos poskytla zázemí například pro jubilejní 20. mistrovství republiky
ve veslování na dlouhých tratích, reprezentační trenažérové
testy, přípravu české reprezentace, Olympijský běh pro školy,
Labský čtyřboj, příměstský tábor Vědecké léto nebo Labskou
akademii vodních sportů.

„Velmi nás těší, že nová budova Labe arény ve Štětí zvýšila
standard a rozšířila možnosti
račického veslařského a kanoistického kanálu a že svými aktivitami a zázemím také podporuje
sportovní vyžití dětí a mládeže
ze Štětí. Ve štětské Labe aréně
mají svoje zázemí místní sportovní oddíly ze Štětí – veslování,
rychlostní kanoistika, parkour,
vodácký víceboj, crossfit, fotbal,
mažoretky,“ uvedl Michal Kurfirst, ředitel Labe arény.
Zázemí tohoto objektu - zejména posilovnu a tělocvičnu
- využívá i sportovní veřejnost.
Labe aréna Štětí bude v dalších
letech poskytovat zázemí pro
Regionální tréninkové centrum
pro přípravu talentované mládeže a pro výchovně vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj sportu
a zdravého životního stylu (školení, kurzy atp.), které naváže na
aktivity Labské akademie veslování.
České vesluje – úspěšný
sportovní projekt vznikl
v Ústeckém kraji
Projekt Labe arény „Česko
vesluje“ vznikl v Ústeckém kraji, a to jako road show s veslařskými trenažéry a zejména jako
školní liga. „Česko vesluje“ za
poslední tři roky navštívilo řadu
měst z Ústeckého kraje - jako
například Most, Děčín, Klášterec nad Ohří, Teplice, Louny,
Litoměřice, Rumburk, Varnsdorf, Roudnice nad Labem atp.
Zúčastnilo se jej přes 3500 dětí
a studentů z více než 40 škol.

Postupně se přitom rozrůstá i do
dalších krajů, například Libereckého nebo Středočeského kraje,
ale i do Jihomoravského a Severomoravského kraje. Zapojilo
se tak už i 15 škol z Moravy, kde
se veslovalo například i ve vzdálených Valašských Kloboukách
nebo v Břeclavi.
„Každá aktivita, která přiláká děti a studenty ke sportu, je
v dnešní době plné mobilů a tabletů mimořádně důležitá. Veslování přitom patří mezi nejvšestrannější sporty, navíc v našem
kraji máme Národní olympijské
centrum vodních sportů s veslařským kanálem v Račicích.
Pro náš kraj je proto přirozené,
že podporujeme projekt „Česko
vesluje“ a věřím, že se bude dále
rozvíjet a podaří se nám najít
veslařské talenty, kteří budou
reprezentovat nejenom Ústecký
kraj, ale i Českou republiku,“
uvedl Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství, mládež a sport.
„Jsme velmi rádi, že se do
projektu zapojuje stále více škol
a dětí. Bez podpory zejména
Ústeckého kraje by úspěšnost
této sportovní akce nebyla možná. Získali jsme dokonce značku Rodinné stříbro ÚK. Nyní
máme velké sportovní plány,
které souvisí s blížícím se Mistrovstvím světa ve veslování
v roce 2022. Projektem „Česko
vesluje“ chceme pokrýt celu
Českou republiku a zapojit se do
hledání nových veslařských talentů,“ doplnil Michal Kurfirst.

abská stezka je cyklotrasou
s nadregionálním významem a mezinárodní prestiží.
V Ústeckém kraji leží 96 km
stezky a kraj se na jejím budování aktivně podílí již deset let.
K připomenutí těchto deseti let
je připravená putovní výstava,
která mapuje investiční aktivity
na stezce od počátku až k nynějšímu stavu, kdy je hlavní část
před dokončením. Od srpna
do října zde také probíhal monitoring a dotazníkové šetření.
Ze získaných dat lze nejen určit
počty průchodů a spokojenost
návštěvníků, ale také spočítat,
jakým ekonomickým přínosem
stezka pro region je. Nejvíce
zde utratí turisté, kteří zde stráví více než jeden den.
Výstava je připravena na
deseti podsvícených informačních panelech, kde jsou informace a fotografie z postupné
výstavby cyklostezky od Záluží
až po Děčín, kterou prováděl
Ústecký kraj mezi lety 2010 –
2019. Na tabulích je zobrazený
stav vybraných lokalit před výstavbou, během realizace a po
dokončení stavby. V průběhu
roku 2020 budou dokončeny
poslední dva významné úseky,

a to Račice – Hněvice a Třeboutice – Nučnice. Putovní výstava
zahájila v říjnu v Roudnici nad
Labem, v listopadu byla k vidění na litoměřickém Hradě, od 5.
prosince do 13. ledna je možné
ji zhlédnout v Lovosicích v Infocentru. Poté bude směrem
po proudu Labe převezena na
Krajský úřad Ústeckého kraje,
v únoru se objeví v ústeckém
Infocentru a následně v Děčíně.
Zájem o výstavu projevily také
další kraje, kterými cyklostezka
Labe prochází a kde výstavba
ještě tak daleko nepokročila.
Výstavu pro Ústecký kraj zajistila Destinační agentura České
středohoří o.p.s.
„Labská cyklostezka je jeden z nejlepších turistických
produktů, který v kraji máme.
Přestože kraj do její výstavby
musel něco investovat, máme
spočítáno, že její ekonomický
přínos pro region je cca 59 milionů korun za sezónu. Částka
se navíc spolu s návštěvností
může zvyšovat. Návštěva Labské stezky je tak nejen hezkým
zážitkem pro turisty, ale také
přínosem pro místní podnikatele,“ řekl náměstek pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.

Cyklisté hojně využívají stezku vedoucí skrz krajské město.
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Podpora kraje vůči UJEP i nadále pokračuje

D

eset milionů korun. To je
částka, kterou i pro rok
2019 podpořil Ústecký kraj Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem. Z této podpory měly
užitek nejen všechny fakulty
ústecké univerzity, ale zejména
samotný kraj.
„Přesně to jsme měli v úmyslu, když jsme v roce 2017 podepisovali Rámcovou smlouvu
o spolupráci podporovat a propagovat se vzájemně. Univerzita
v našem kraji zajišťuje mnoho
velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích,
a taktéž naplňuje třetí roli, kraj
pro tyto aktivity našel peníze

a vzájemně nám to velmi prospívá,“ řekl rektor univerzity Martin Balej.
„Ústecký kraj je nesmírně
hrdý na svoji jedinou veřejnou
univerzitu, která v našem regionu sídlí. Pravidelnou finanční
podporou klíčových projektů
kraj dává jasně najevo, že vnímá potřebu neustálého rozvoje
terciárního vzdělávání. Ústecká univerzita se díky výstavbě
areálu kampusu úspěšně mění
z pomyslné popelky v krásnou
princeznu a já věřím, že toto
krásné prostředí přiláká ke studiu studenty žijící nejen v tomto
regionu,“ konstatoval hejtman

Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Deset milionů korun si i pro
rok 2019 rozebraly všechny fakulty UJEP na realizaci smysluplných akcí či projektů, které
na sklonku roku 2018 schválilo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Nejvyšší částky krajské podpory byly, ve shodě s předchozím
rokem, použity do oblastí, které
jsou pro kraj i univerzitu stěžejní
a strategické.
„V rámci smlouvy o vzájemné
spolupráci kraj podpořil univerzitní projekty v letech 2018
a 2019 souhrnnou částkou ve
výši 20 milionů korun. S pod-

porou ve výši 10 milionů korun
počítá návrh krajského rozpočtu
i pro rok 2020. Rozpočet bude
projednáván na prosincovém
zasedání krajského zastupitelstva,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Martin Klika.
Všechny akce uskutečněné
UJEP v roce 2019 s finanční
podporou deseti milionů korun
od Ústeckého kraje byly realizovány v celkové částce 19 069 000
korun.
Částku jednoho milionu korun dostala fakulta strojního inženýrství na vybudování nové učebny automatizace.
Tato se zaměřuje na oblast automatizace a modernizace průmyslu. Formou kurzů a exkurzí umožňuje pracovníkům
fakulty seznamovat studenty a pracovníky průmyslové sféry s touto problematikou. V říjnu tam proběhlo krajské kolo
soutěže Technická Odysea – robotika 2019.

Mezinárodní odborná konference zdravotních laborantů měla úspěch
Gymnázium Žatec fakultní
odborná škola zdra- s činností zdravotních laborantů
školou Filosofické fakulty UJEP Vyšší
votnická a Střední škola a laboratorních asistentů.

N

a přelomu listopadu a prosince uspořádali pedagogové žateckého gymnázia za
přispění žáků této školy setkání
při příležitosti slavnostního křtu
školního almanachu Ad astra.
Do secesní budovy gymnázia
byli pozváni členové pedagogického sboru let minulých, absolventi, přátelé a příznivci školy.
V průběhu oficiální části prvního dne oslav přijal nejprve
ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček z rukou děkanky
Filosofické fakulty UJEP profesorky Michaely Hrubé, taktéž
absolventky žateckého gymnázia, čestný titul Fakultní škola
Filosofické fakulty UJEP. Udělení tohoto ocenění, jak se následně vyjádřili oba čelní představitelé obou školských zařízení, by
mělo v budoucnu přispět k ještě
těsnější spolupráci obou škol
zejména v oblasti humanitních
věd.
Symbolickým vyvrcholením
prvního dne oslav byl slavnostní
křest školního almanachu, kterého se zúčastnila také starostka
královského města Žatce a senátorka Zdeňka Hamousová. Almanach s názvem Ad astra mapuje na svých stránkách nejen

uplynulých pět let života žateckého gymnázia, ale je věnován
především významným osobnostem pedagogického sboru let
minulých a rovněž významným
absolventům této školy.
Druhý den byla budova gymnázia otevřena veřejnosti. Během dne se zde setkávaly třídní
kolektivy absolventů této školy s pedagogy a žáky, všichni
vzpomínali na léta prožitá v této
škole a také živě diskutovali
o aktuálních problémech českého školství i školy samotné. Na
pódiu auly se vystřídalo několik
významných osobností z dob
minulých. Namátkou jmenujme Hanou Rubešovou a Martu
Krumphanzlovou, se kterými
živě diskutovali zejména jejich
bývalí žáci. Na návštěvu žateckého gymnázia zavítaly i dvě
žijící legendy, které na této škole působily v roli pedagogů na
přelomu 50. a 60. let minulého
století. Beseda s astronomem
Oldřichem Hladem a s významnou osobností českého
kulturního života posledních
desetiletí Zdeňkem Svěrákem
byla symbolickým vyvrcholením
dvoudenních oslav na žateckém
gymnáziu.

zdravotnická v Ústí nad Labem
uspořádala 23. ročník celostátní
konference zdravotních laborantů a laboratorních asistentů
s mezinárodní účastí. Mezi čestnými hosty konference byl také
Pavel Csonka, předseda výboru
pro zdravotnictví.
Konference se zúčastnilo 350
hostů z řad laborantů, odborníků ze zdravotnictví, pedagogů zdravotnických škol, žáků
a studentů oboru Laboratorní
asistent a Diplomovaný zdravotní laborant. Kromě zástupců
zdravotnických škol z celé České
republiky se konference aktivně
účastnili žáci a studenti ze slovenských škol z Bratislavy, Bánské Bystrice a Trenčína.
Program konference byl sestaven z žákovských a studentských přednášek se zaměřením
na odborná témata související

Prezentace byly hodnoceny
odbornou komisí, sestavenou
z odborníků pracujících v klinických laboratořích, v čele s předsedou poroty primářem Janem
Špičkou, primářem Oddělení
klinické biochemie Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
Kromě této odborné poroty byla
sestavena i žákovská porota, složená z žáků a studentů zúčastněných zdravotnických škol. Porota
vyhlásila tři nejlepší přednášky
podle počtu získaných bodů.
První místo obsadila žákyně Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické v Českých Budějovicích za
svou přednášku „Meningitida“.
Druhé místo obhájila žákyně
z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické
školy v Praze, Alšovo nábřeží,
s přednáškou „Ruce pryč!“. Na

Konference se aktivně zúčastnili i žáci ze Slovenska.

třetím místě se umístila žákyně
ze Střední zdravotnické školy
a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni, s přednáškou „Renální biopsie - laboratorní zpracování renální punkce“.
Výběr témat i prezentace byly
jako obvykle na velmi vysoké
úrovni. Bylo patrné, že žáci a stu-

denti na svých projektech a laboratorních výzkumech pracovali
samostatně i několik měsíců a ve
svých prezentacích kreativně využili možnosti moderní techniky
s využitím videa a animace.
Připravila: Mgr. Lenka Slapničková, vedoucí oboru LA
a DZL

Den stavitelství a architektury na SPŠS a OA Kadaň

N

a SPŠS a OA v Kadani se
uskutečnil Den stavitelství
a architektury. Zájemci o studium i veřejnost měli možnost
projít si školu, ale byli také u vyhlášení výsledků soutěže Škola
snů, do které se zapojili žáci základních škol nejen z Kadaně,
ale např. i z Jirkova či Mostu.
Třem vybraným studentům
předal Cenu absolventů předseda Technologické agentury
České republiky a emeritní rektor ČVUT Petr Konvalinka. Za
reprezentaci na soutěži průmy-

slovek českého severozápadu
v Karlových Varech, účast v projektu Krajská odysea se zaměřením na stavebnictví a jeho propagaci na základních školách
získal první místo Martin Motlík, druhé Radek Doskočil a třetí
Vojtěch Kůrka ze 4. A.
O zachráněných industriálních památkách ve venkovském
prostředí pohovořil Svatopluk
Zídek z ČKAIT a prezentace zakončil Martin Motlík svojí prací
věnovanou památkám barokní
Kadaně.

Martin Motlík (vpravo) zvítězil v soutěži.

Na ústecké zdrávce se budou v rámci mezinárodní soutěže modelovat zuby

N
Zdeněk Svěrák (na snímku vlevo) působil na žateckém gymnáziu v roli
pedagoga. Nyní se tam vrátil v roli hosta besedy.

a VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem se ve dnech 14. a 15. ledna
2020 pod záštitou ředitelky školy Miroslavy Zoubkové uskuteční 4. ročník soutěže Ústecký Dent 2020. Správně uhodnul ten,
kdo dává toto slovní spojení do souvislosti se zuby. Konkrétně půjde o soutěž v modelovacích technikách žáků a studentů studijních
oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik
z celé České republiky. Mezinárodní rozměr dodávají letošnímu

Pivovar přímo ve škole? Dobrý nápad, kvitoval hejtman Bubeníček

V

Ústeckém kraji za posledních pár let vzniklo
několik různých minipivovarů, ale ten žatecký se od ostatních liší tím, že je situován přímo ve
škole. Určen je prioritně pro žáky – budoucí sládky či pivovarníky ze Středního odborného učiliště
a Střední odborné školy SČMSD, Žatec.
Na slavnostní otevření se přijel podívat také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Nejprve přestřihl pásku a poté se šel podívat na dvě
velké nádoby a cisternu. Objem obou nádob je 70
litrů, čistého piva by pak mělo být kolem 50 litrů.
„Je to velmi dobrý nápad. Doufám, že žáci získají
potřebné teoretické zkušenosti, které pak využijí
později v praxi,“ uvedl hejtman Bubeníček.
Podle ředitelky Stanislavy Sajdlové bylo vybavení minipivovaru z velké části pořízeno díky
umístění v soutěži Dobrá škola v Ústeckém kraji 2017/2018, jenž není zřizovaná krajem a kde
skončila na 3. místě a získala tak finanční odměnu. Minipivovar si škola symbolicky darovala k 60.
výročí od svého založení.

V Ústeckém kraji mají nejlepší
středoškolský časopis roku 2019

V

A může se vařit. Hejtman se byl podívat na minipivovar,
který je přímo v žatecké škole.

ročníku účastníci z Německa, Polska a Slovenska. „S velkými
obavami jsme právě před čtyřmi roky vstupovali do pilotního klání. Vše dopadlo na výbornou a velký ohlas nás zavázal uspořádat
i následující ročníky. Samozřejmě by celá tato nadnárodní akce nemohla proběhnout bez podpory sponzorů, především Krajského
úřadu Ústeckého kraje, za což jim patří velký dík,“ uvedl Břetislav
Matyáš, vedoucí oborů.

elký úspěch slaví studenti oboru Grafický design Vyšší odborné školy, Střední průmyslové
školy a Střední odborné školy služeb a cestovního
ruchu z Varnsdorfu, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Vyhráli totiž s Yntrákem v celostátní soutěži o nejlepší středoškolský časopis, která se konala
na půdě Fakulty sociálních studií v Brně.
Tam se studenti probojovali jako vítězové krajského kola. Na této střední škole se mimo jiné vyučuje mediální tvorba, mezi kterou patří příprava
novin a časopisů. Někteří žáci tohoto oboru se do
vydávání školního časopisu Yntrák zapojují pod
dohledem zkušených pedagogů Martiny Růžičkové a Radky Ulrichové a výsledek je vynikající.
„Úroveň školních časopisů je rok od roku větší a je
tak čím dál těžší se v kvalitní konkurenci prosadit,
natož uspět“, řekla Martina Růžičková. Radka
Ulrichová, která učí na škole počítačovou grafiku,

zase přispívá svými odbornými radami v oblasti
grafiky a škola žákům poskytuje skvělé technické
zázemí. Kromě absolutního vítězství si žáci přivezli ještě druhé místo v kategorii Grafika a Obsah.

Yntrák je nejlepší školní časopis v zemi.

Ústecký kraj

6

Elektrické komunální vozidlo a ekologicky šetrné lezecké chyty.
Rozdávaly se ceny za nejinovativnější firmu Ústeckého kraje

Ú

stecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého
kraje vyhlásily v Zahradním
domě v Teplicích nejinovativnější
firmy regionu za rok 2019. Cenu
za první místo si odnesly společnosti TPC Industry v kategorii
zavedených malých a středních
podniků a v kategorii začínajících firem pak výrobce lezeckých
chytů z Tisé firma VirginGrip.
Zvláštní ocenění Inovačního
centra Ústeckého kraje získala
ústecká firma Vím o všem.
V soutěži Inovační firma Ústeckého kraje se oceňují inovace
výrobků, služeb nebo technologií zrealizované v regionu za poslední tři roky. Odborná porota
se zástupci CzechInvest, ICUK,
Ústeckého kraje a UJEP vybírala ty nejlepší inovace z celkem

dvou desítek přihlášených firem
ve dvou kategoriích – zavedené
malé a střední podniky a začínající firmy do tří let.
„Vyhlášení soutěže Inovační
firma Ústeckého kraje vnímáme
jako příležitost ukázat ty nejzajímavější firmy a inovace v regionu. Chceme je podpořit v jejich
úsilí a motivovat k inovacím
i ostatní,“ uvedl první náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.
V kategorii zavedených
malých a středních podniků
zvítězil výrobce elektrovozidel a plošin pro průmyslové
provozy TPC Industry Czech
Republic z Vrbičan u Litoměřic za kompletní vývoj a výrobu
komunálního elektrického vozidla City 2.

Mezi začínajícími firmami do
tří let od vzniku si hlavní cenu
odnesl tiský výrobce lezeckých
chytů VirginGrip. Porota firmu
ohodnotila za užití ekologicky

šetrného polyuretanu s mimořádnými kvalitativními vlastnostmi pro lezecké chyty, který
si firma ve spolupráci s německým partnerem sama vyvinula.

prosinec 2019
krátce

V

klidné části Bezovka nedaleko
Bíliny se nachází Pohádkový les
plný dřevěných postaviček z filmů
a večerníčků, kterým vdechl život Jaroslav Sekyra. Do této lokality chodí jak školy a školky, tak také rodiny
s dětmi. Tentokrát sem zavítal také hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. S předsedou spolku řešil plány na další
roky.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda OHK
Most Rudolf Jung uspořádali v Mostě
již tradiční pracovní snídaní zástupců
představenstva OHK a vedení ÚK,
za který se zúčastnil kromě hejtmana
také člen rady ÚK Ladislav Drlý. Hovořilo se například o tématech vzdělávání, životního prostředí nebo cestovního ruchu.

H

První místo mezi zavedenými firmami obdržela firma TPC Industry Czech Republic.

istorickou událostí pro OA SOŠZE Žatec zůstane návštěva velvyslance Spojených států amerických
v České republice Stephena B. Kinga.
Návštěvu amerického velvyslance
v Žatci inicioval Alden Mohacsi, americký lektor, který působí v rámci projektu Fulbright English
Teaching Assistants jako asistent učitelů angličtiny na škole.
Na velvyslance čekalo zaplněné žatecké divadlo. Nejprve mluvil
o česko-amerických vztazích, poté zodpovídal otázky studentů.

Ústecký kraj lze považovat za stabilizovaný,
roste spokojenost, prozradil sociologický výzkum A

J

aký je rozvojový potenciál Ústeckého kraje? Jaké starosti
nejvíce trápí občany kraje? Jak
se postoje mění v závislosti na
lokalitě? Na to se ptal sociologický průzkum, který pro Ústecký
kraj zpracovala Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem. Výsledky jsou rozdělené
do tří základních bloků – Sociální stabilizace území a eliminace sociálního vyloučení, Práce
a zaměstnání, Životní podmínky
a infrastruktura.
Sociální strukturu Ústeckého
kraje charakterizuje nižší podíl

obyvatel s nejvyšším vzděláním.
Jejich podíl se v čase zvyšuje
(ze 4 % na 12 % mezi lety 1993
– 2017), v porovnání s celou
republikou je ovšem výsledné
číslo stále nízké. Pokud se trend
nezmění, bude i na dále Ústecký
kraj hospodářským prostorem
pro méně a středně kvalifikovanou práci. Sociálně ekonomický
status se určuje propojením dosaženého vzdělání se sociálně
ekonomickým postavením. Ti,
kteří jej mají nejvyšší, lze označit
ze sociálně ekonomickou elitu.
Je jich v kraji 13 %. Významným
faktorem pro budoucí rozvoj
kraje je převažující optimismus
ve výhledu další pracovní dráhy. Naprostá většina lidí s nejvyšším vzděláním nepochybuje
o svém pracovním uplatnění.

Vzdělaní lidé vykonávající práce
s nejvyšší přidanou hodnotou
zde pro sebe vidí perspektivu
a nehodlají se nikam stěhovat.
Jinak to ovšem mají studenti,
kteří ještě zaměstnaní nejsou.
U nich je úvaha o stěhování častější. „Z toho plyne jasný úkol –
udržet v kraji ty, kteří tu studují,
nabídnout jim atraktivní pracovní možnosti. Pokud zde začnou
úspěšně pracovat, je pravděpodobné, že zde už zůstanou,“ řekl
náměstek pro regionální rozvoj
Zdeněk Matouš.
Co se týká obav o bezpečnost,
dobrou zprávou je, že atmosféra
v regionu se zlepšuje. Výrazně
zde převažuje počet těch, kteří se
cítí zcela nebo vcelku bezpečně
(72 %) oproti těm, kteří se bezpečně necítí. Obavy o bezpeč-

nost podmiňuje existence sociálně vyloučených lokalit v místě
bydliště. Jde především o vztahy,
které mají obyvatelé těchto lokalit se svým sociálním okolím, zda
zde existuje sociální napětí. Spíše než restrikce se pro snižování
napětí mezi skupinami hodí různé intervenční nástroje (např.
akce pro děti, nízkoprahové aktivity ad.).
Sociologický výzkum obyvatel Ústeckého kraje proběhl
v březnu až květnu 2018. Realizace výzkumu je součástí plnění
Rámcové smlouvy o spolupráci
mezi Ústeckým krajem a UJEP,
na základě které dal v posledních dvou letech kraj univerzitě
20 milionů korun. Ústecký kraj
chce podobný průzkum zopakovat do roku 2027.

Krajští a němečtí záchranáři táhnou za jeden provaz

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje v Ústí nad Labem
se konala pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje
Stanislava Rybáka závěrečná
konference projektu „Podpora
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb.“
Konference se zúčastnili významní hosté. Pozvání přijala
a podpořit záchranáře z obou
států přijela Generální konzulka České republiky Markéta
Meiss
nerová, jednatel BSW
Ralf Hübner, Müller Hana Karlová ze Saské rozvojové banky
v Drážďanech, dále hosté z Krajského úřadu Ústeckého kraje,

náměstek hejtmana Stanislav
Rybák, Petr Severa a Hana Týlová a zástupci vedení ZZSÚK,
ředitel Ilja Deyl a náměstek pro
nelékařské profese Petr Bureš.
Cílem tohoto tříletého projektu (r. 2016 – r. 2019) bylo
vytvoření sasko-české spolupráce v oblasti zdravotnických
záchranných služeb pro zlepšení a zintenzivnění přeshraniční
schopnosti zásahů a nasazení
v oblasti ZZS k optimálnímu
zabezpečení poskytování zdravotní péče pro obyvatele v příhraničí, stejně jako k rozvoji
přeshraniční kooperace ve vzdělávání a dlouhodobému zlepšení
a posílení odborných, jazyko-

Třetí nejoblíbenější babičkou v zemi
se stala Miloslava Bálešová z Ústeckého kraje

K

rajská rada seniorů Olomouckého kraje uspořádala na výstavišti Flora v Olomouci 1. republikové finále
soutěže Babička roku 2019.
Kromě 1300 účastnic, ze kterých vykrystalizovaly tři nejoblíbenější babičky, se akce
zúčastnil také Pavel Csonka,
předseda výboru pro zdravotnictví. Záštitu nad akcí převzal
Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje.
Zlatou korunku dostala ve
finálovém klání Jarmila Chudobová z Královehradeckého
kraje, druhá skončila Marie
Záhorová z Olomouckého kraje a na třetím místě skončila
Miloslava Bálešová z Ústeckého kraje. Miss sympatie zvolilo
přes dva tisíce posluchačů tele-

vize Šlágr Zdeňku Floriánovou
z Jihočeského kraje.
Soutěž o Nej babičku Ústeckého kraje se v Ústí nad Labem uskutečnila v rámci další
soutěže pro dříve narozené
Senior Art.

Třetí Babičkou roku 2019 je
seniorka z Ústeckého kraje.

vých a interkulturních kompetencí záchranářů ZZS, studentů
a pedagogů v oboru zdravotnický záchranář. Lead Partner tohoto projektu byla Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého
kraje, p.o. ve spolupráci s partnery projektu, německou zdravotnickou záchrannou službou
DRK a Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH
(BSW) a dále s VOŠ a SZŠ Ústí
nad Labem.
Projektu potvrdil, že při záchraně lidských životů v oblasti
česko-saského příhraničí v Ústeckém kraji již záchranářům
nebrání státní hranice. Připravená závěrečná scénka na kon-

ci prezentace projektu ukázala
účastníkům konference nejen
z řad nelékařských profesí reálnou práci záchranářů na česko-německých hranicích a vzájemnou profesionální spolupráci.
„Díky tomuto projektu vzájemná spolupráce již nyní funguje na jiné úrovni, než před
jeho zahájením, kdy se jednotliví záchranáři z výjezdových
základen v příhraničí neznali.
Dnes se mohou kolegové z obou
stran hranice směle pozdravit:
„Ahoj sousede. Hallo Nachbar,“
řekl k projektu Prokop Voleník,
tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje.

Na stavebním fóru byla vyhlášena
Stavba Ústeckého kraje za rok 2018

Ú

stecký kraj zastoupený
členem Rady Ústeckého
kraje Ladislavem Drlým organizoval ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou
Litoměřice, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků premiérový
ročník akce s názvem Stavební
fórum.
V rámci akce byly vyhlášeny
výsledky 8. ročníku soutěže
Stavba Ústeckého kraje za rok
2018. Vítěznou stavbu Hvězdárnu a planetárium Teplice
do soutěže přihlásil Ústecký
kraj, který finančně uhradil
nákladnou rekonstrukci. Na
druhém místě se umístila revitalizace Palachovy ulice v Litoměřicích, třetí příčku obsadila

revitalizace ústecké soukromé
školky. Čestné uznání dostala
rekonstrukce šluknovské radnice.
Po úvodním proslovu radního pro investice a majetek Ladislava Drlého a Zdeňka Adama ze Svazu podnikatelů ve
stavebnictví se dále odtajnily
největší očekávané stavby v regionu v roce 2020. Následovaly přednášky na téma Ústecký
kraj a středoškolské vzdělávání
ve stavebnictví.

Vítězná stavba, kterou do soutěže přihlásil Ústecký kraj.

ktuální stav na trhu práce zesílil
volání firem po zavádění vyspělé
průmyslové automatizace a zejména
digitalizace známé pod pojmem „Průmysl 4.0“. To na regionální ekonomiku bude mít řadu dopadů
jak pozitivních (zvýšení produktivity výroby, nové výrobky,
nové příležitosti) tak i negativních (potřeba rekvalifikovat pracovníky, vznik rizika sociálního ohrožení). Z těchto důvodů inicioval Ústecký kraj mezinárodní projekt, který má s předstihem
hledat možná řešení v podnikatelském a veřejném prostředí.
Ústecký kraj poprvé ve funkci vedoucího partnera spolupracuje na tomto projektu spolu se zahraničními partnery z Itálie,
Rakouska, Chorvatska, Polska a Maďarska. Projekt je spolufinancován z Evropské unie a z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, z programu Interreg Central Europe.

V

Domově pro seniory v Krásné
Lípě na Děčínsku se uskutečnila radostná událost v podobě oslavy
100. narozenin klientky Věry Švandové. Seniorce popřáli hodně zdraví
pracovníci z Domova v čele s ředitelkou Dagmar Hluchou, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček či starostka Šluknova Eva Džumanová. Největším koníčkem jubilantky byly šachy. Soutěžila v okresních, krajských
přeborech a dokonce i v zahraničí. V současné době hraje karty
na počítači.

H

ejtman Ústeckého kraje se zúčastnil v Malých Žernosekách
krajského shromáždění členských
obcí Sdružení místních samospráv
našeho regionu. Ve svém příspěvku
ocenil nelehkou práci starostek a starostů především malých obcí a dále informoval přítomné účastníky o vývoji aktuálních krajských témat.

K

onec 2. světové války přinesl novou naději celému světu a Ústecký kraj si je vědom ceny všech obětí
tohoto konfliktu. Proto již nyní kraj
zahájil přípravy oslav 75. výročí ukončení největšího ozbrojeného konfliktu
v lidské historii. Hejtman Oldřich Bubeníček uspořádal první
pracovní schůzku, jejíž účastníci si kladli za cíl nastínit představy a možnosti důstojné oslavy k připomenutí této události na
území regionu Ústeckého kraje. Využije především potenciálu
svých příspěvkových organizací (muzeí a krajem zřizovaných
středních škol).

Ú

stecký kraj, Národní rada osob
se zdravotním postižením Ústeckého kraje a Energetický regulační
úřad uspořádali seminář pro osoby
zdravotně postižené a seniory. Akce se konala pod záštitou Pavla Csonky, předsedy výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje
a předsedy poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje. Téma
jednání vzešlo z Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 –
2020, tedy především ochrana spotřebitele na energetickém
trhu. Diskutován byl také obsah nového Plánu vyrovnání.

Ú

stecký kraj byl v období od 1. 1.
2017 do 30. 10. 2019 partnerem
projektu Cochemský model v ČR.
Projektový záměr se snažil reagovat
na problematiku častého rozpadu rodin a z toho vyplývajících
sociálních dopadů. Jako vhodné řešení se jevila implementace
tzv. Cochemského modelu, který je postaven na efektivní spolupráci soudů a sociálních pracovníků. Na základě závěrečné
evaluační zprávy lze konstatovat, že po zavedení principů Cochemského modelu do praxe Okresního soudu v Mostě, došlo
u opatrovnických řízení ve věcech nezletilých dětí ke zkrácení
průměrné délky opatrovnického řízení a meziročně se zvyšuje
podíl dohod uzavřených v opatrovnických sporech.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj slovem a obrazem
– výběr z kalendária roku 2019
LEDEN
Čtrnáct minut po půlnoci se v ústecké
Masarykově nemocnici narodil Jakub
Šmejkal, první miminko Ústeckého
kraje za rok 2019. Měřil 51 cm a vážil
3 870 g. Maminkou je Martina Strohová z Ústí nad Labem. Druhého ledna jí
přišel poblahopřát i 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.
U památníku, který je jednou z národních kulturních památek města
Oseka na Teplicku, se první lednovou sobotu konal u příležitosti 85. výročí tragického výbuchu pietní akt. Zúčastnili se ho například zástupci
Spolku severočeských havířů, jejich kolegové ze sousedního Saska,
zástupci měst Oseku, Mostu či Duchcova.
O 17 milionů korun si mohou už od 1. února žádat profesionální i dobrovolní hasiči a také městští policisté. Krajský úřad pro ně již počtvrté
připravil dotační titul, ze kterého je možné financovat například rekonstrukce stávajících hasičských zbrojnic.
Krajská zdravotní, a. s. představila na onkologickém oddělení chomutovské nemocnice zcela nový stacionář. Akce se zúčastnil předseda
představenstva Jiří Novák, generální ředitel Petr Fiala a vedení nemocnice v čele s MUDr. Irenou Voříškovou, ředitelkou zdravotní péče.

DUBEN
17. ročník výstavy Vinařské Litoměřice 2019 je už minulostí. I letos se
předávaly ceny těm nejúspěšnějším vinařům. Do soutěže bylo přihlášeno 758 vzorků od 126 vinařství a vinařů. Nakonec zvítězilo Rulandské
šedé, výběr z hroznů, ročník 2017 z Rodinného vinařství Vican.
Ocenění pro vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí, předal na slavnostním
vyhlášení hejtman Oldřich Bubeníček. V letošním roce uspěla mezi městy
Bílina, nejlepší stránku mezi obcemi má Nové Sedlo a se svou elektronickou službou pro sluchově postižené Tichá linka zabodovaly Litoměřice.
Ústecký kraj pokračuje v budování cyklostezky Labská stezka, tentokrát
její 3. etapou, která propojí již hotové úseky mezi Libochovany a Roudnicí nad Labem a prodlouží trasu až na hranice se Středočeským krajem.
Celková délka 3. etapy je 44 km a stát by měla 104 milionů korun.
Loni byla čtvrtá, letos už dosáhla boxerka Fabiana Bytyqi na první místo
v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Ústeckého kraje za rok 2018.
Úřadující držitelka titulu nejlepšího
sportovce regionu Simona Kubová
se musela spokojit s druhým místem. Třetí skončila další žena, aerobička Adéla Citová z Loun.

ČERVENEC
Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví. Rozhodl o tom Výbor světového dědictví na
svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku.
36 medailí z Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 si z Liberce
odvezla výprava Ústeckého kraje. V pořadí všech zúčastněných krajů
to stačilo pouze na 12. místo ze 14. Ústecká výprava si odvezla devět
zlatých, 11 stříbrných a 16 bronzových medailí.
Norská cyklistka Vita Heineová
ovládla letošní ročník mezinárodního etapového závodu Tour
de Feminin. Vítězka časovky
uhájila v závěrečné etapě první
místo před druhou Polkou Aurelou Nerlovou.

Děčínské Východní nádraží prošlo v uplynulých měsících rekonstrukcí
a modernizací zabezpečovacího zařízení. Investice Správy železniční
dopravní cesty přesáhla 140 milionů korun. U slavnostního zprovoznění
stanice nechyběl hejtman Oldřich Bubeníček.

ŘÍJEN
První říjnový víkend v Terezíně
proběhly již pošestnácté tradiční
Josefínské slavnosti, pořádané u příležitosti založení města
a pevnosti Terezín.

Do malé a malebné vesnice Lipová na Děčínsku se sjela celá republika. Právem se tam mohou pyšnit titulem Vesnice roku ČR 2019. Právě
zde se honorovaly vítězné vesnice.
U hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se 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.
V lokalitě Dobříňského háje u Labe byl slavnostně zprovozněn další
úsek 3. etapy dostavby Labské cyklostezky, a to konkrétně mezi obcí
Dobříň a Račicemi v délce necelých čtyř kilometrů.

ÚNOR
Za přítomnosti režiséra seriálu Most! Jana Prušinovského
a představitele hlavní role
Luďana v podání herce Martina Hofmanna předal kreativní producent Michal Reitler
ředitelce Hospicu v Mostě
Blance Števicové šek v hodnotě 93 921 korun.
V Zahradním domě v Teplicích převzaly certifikáty Osobnosti roku 2018
Ústeckého kraje. Nad čtenářskou anketou udělil záštitu hejtman Oldřich Bubeníček. Mezi oceněnými byl také předseda Senátu PČR Jaroslav Kubera.
Srovnávací výzkum Město pro byznys jednoznačně ukázal, že Děčín
je podnikatelsky nejatraktivnějším městem pro podnikání v Ústeckém
kraji. Zasloužil se o to vstřícný přístup magistrátu k podnikatelům i výhodné podmínky pro podnikání.
Ústecký kraj se představil na dvou veletrzích cestovního ruchu v Německu a na Slovensku, odkud do regionu tradičně míří velké množství
návštěvníků.

KVĚTEN
Opět po roce se na Národním hřbitově v Terezíně uskutečnila Terezínská tryzna. Stovky lidí si zde
vzpomněly na oběti, kterým nebylo
dovoleno prožít životy v míru a se
svými nejbližšími.

Společnost Nexen Tire Europe získala povolení k zahájení zkušebního
provozu a mohla tak vyexpedovat první pneumatiky. Historicky první vyexpedoval generální ředitel společnosti Nexen Tire Travis Kang. Události přihlíželi zaměstnanci závodu.
Smart Region fórum Ústeckého kraje 2019 proběhlo jako jedinečná
akce svého druhu v Kině Svět v Chomutově. Cílem setkání odborníků
na problematiku smart koncepcí a chytrých řešení bylo zahájit dialog s představiteli měst a obcí a občany Ústeckého kraje, který vyústí
v propojení konceptů Smart Villages, Smart Cities a Smart Region.
Prostory Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební v Ústí
nad Labem jsou po rekonstrukci opět otevřeny veřejnosti. Oprava historické budovy přilehlé Wolfrumovy vily, zachovala rekonstrukcí své
kulturní dědictví a zároveň nabízí návštěvníkům veškerý komfort a péči.

SRPEN
Celorepublikově oblíbená soutěž Vesnice roku vstoupila do
svého 25. ročníku. Obec Lipová,
vítěz krajského kola letošního
ročníku, hostila slavnostní vyhlášení soutěže, kde si zúčastněné obce převzaly svá ocenění.
Výprava České republiky se vrátila ze světové gymnaestrády pořádané
v Rakousku. V ní bylo také několik cvičenců z Ústeckého kraje. Letošní
ročník celosvětové přehlídky se konal v rakouském městě Dornbirn.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček spolu s náměstkem pro
oblast zdravotnictví Stanislavem Rybákem se setkali se zakladatelem
babyboxů Ludvíkem Hessem, který hejtmanovi poděkoval mimo jiné
i za finanční podporu při výměně babyboxu v Chomutově.
U vodního díla Fláje na Mostecku, které obsadilo v anketě „československá“ Stavba století 23. místo, bylo otevřeno veřejnosti informační
centrum Fláje. V přehradním stavitelství se Fláje pyšní unikátní pilířovou konstrukcí.

LISTOPAD
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 byly předány v Teplicích
pěti vynikajícím osobnostem za jejich mimořádné zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje.

Sportovní hala Sluneta v krajském městě byla dějištěm 50.
ročníku Mezinárodního tanečního festivalu. Ústecké publikum
si podmanil stejně jako loni ruský taneční pár.

Hejtman Oldřich Bubeníček předal 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.
Městské sady v Ústí nad Labem se staly dějištěm pietního aktu k uctění válečných veteránů. Věnce k pomníku položili hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

BŘEZEN
Rozhlednou roku 2018 se stala netradiční vyhlídka Růženka na Děčínsku. Druhé místo obsadila rozhledna Rubín u Podbořan. Ústecký
kraj se tak pyšní dvěma tituly v anketě, kterou pořádá Klub přátel
rozhleden.
Letošní ročník reprezentačního
krajského plesu hostilo Městské divadlo v Chomutově. Právě
v těchto prostorách si návštěvníci
užili vystoupení hudebních hvězd
jako je Marie Rottrová, Roman
Vojtek, Milan Peroutka či Petra
Vraspírová.
Výstaviště Praha hostilo 28. ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Mezi stovkami vystavovatelů nechyběl ani
stánek Ústeckého kraje s expozicí Brána do Čech. Právě zde pokřtili
aktualizovaného cykloprůvodce Labská stezka 2019.
V budově Oblastního muzea a galerie v Mostě se uskutečnila očekávaná prezentace nově zrestaurované soupravy šperků Ulriky von
Levetzow. Tento pozoruhodný ucelený soubor klenotů je podle nové
odborné analýzy jedním z nejvzácnějších šperkařských děl v České
republice.

ČERVEN
Jedenáctý ročník Dne záchranářů Ústeckého kraje navštívily tisíce
lidí. Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program pro děti i dospělé a nechyběly
dynamické ukázky, jako je vyproštění osob z havarovaného vozidla, vyzvednutí nevybuchlé munice z vody policejními potápěči nebo vznícení
oleje pod dozorem hasičů.
Kryštofovy Hamry, Blatno, Loučná pod Klínovcem a Louny jsou obce
Ústeckého kraje, ve kterých se obyvatelům daří nejlépe třídit své odpady. Zástupci těchto obcí a měst převzali v prostorách Knihovního
sálu zámku v Děčíně ocenění v soutěži „Skleněná popelnice“.
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnilo vyhlášení soutěže
Moderní škola 4.0. Osm odborných škol se zapojilo do prvního ročníku
motivační soutěže pro střední školy. Ceny předával náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd.
Oběšený muž, poporodní život
ohrožující krvácení, zraněné dítě
po střetu automobilu s divočákem
nebo tonoucí chlapec. Tyto a další
úkoly čekaly na záchranáře v rámci
šestého ročníku metodického cvičení Rallye Ostrov.

ZÁŘÍ
Krajské město hostilo po tři dny
48. ročník mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 66. mistrovství
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Ústecký fotbalový stadion.

Němec Henrik Pfeiffer a Angličanka Jess Piasecki si nejen na Mattoni
1/2Maraton Ústí nad Labem 2019 vylepšili osobní rekordy, ale zároveň
ovládli své kategorie a v evropských rekordech opanovali 9. ročník
běžecké akce.
V půlce září odstartovala poslední vlna kotlíkových dotací. Ústecký kraj v ní rozdělí 167 milionů korun. Detaily výzvy na výměny kotlů
v domácnostech představil na půdě Krajského úřadu Ústeckého kraje
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Výstava zemědělství, zemědělské techniky, řemesel a regionálních výrobků z Ústeckého kraje. To vše nabídla tradiční oslava konce sklizně
– XII. Krajské dožínky v Peruci na Lounsku.

PROSINEC
Bartosz Frydel z Polska se stal hlavní postavou 52. ročníku mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte. Jeho skladba
nadchla porotu v Severočeském divadle opery a baletu, kde se konalo
slavnostní vyhlášení výsledků a koncert vítězů.

Ústecký kraj společně s dalšími
17 významnými subjekty z řad
institucí, firem a výzkumných
organizací podepsal Memorandum o partnerství a spolupráci
při rozvoji komplexního využití
vodíku jako zdroje čisté energie
v Ústeckém kraji.

Deset milionů korun. To je částka, kterou i pro rok 2019 podpořil Ústecký kraj Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Z této podpory měly
užitek nejen všechny fakulty ústecké univerzity, ale zejména samotný
kraj.

Ústecký kraj
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Vlajkonoškou krajské výpravy bude trojnásobná
účastnice zimních olympijských her

K

dyž bylo v 90. letech minulého století nejlepší české
krasobruslařce Lence Kulované
třiadvacet let, měla tu čest nést
vlajku české výpravy na slavnostním ceremoniálu k ukončení zimních olympijských her
v Naganu. Sice neviděla na
vlastní oči zlatý hokejový finálový zápas, ale i tak svou závodní
kariéru završila stylově.
O 22 let později, v Karlových
Varech na zimní olympiádě dětí
a mládeže, bude opět v čele výpravy. Tentokrát výpravy Ústeckého kraje. Rodačka z Ústí nad
Labem a účastnice tří zimních
olympiád je poctěna, že může
opět po letech nasát specifickou
atmosféru olympiády. „Na zahájení dětské olympiády se moc

těším. Nést vlajku je vždy čest
a alespoň si připomenu Nagano.
Beru to jako určitý závazek k reprezentaci, teď konkrétně Ústeckého kraje,“ přiznala se Kulovaná, jejímž největším úspěchem
bylo 5. místo na Mistrovství Evropy v krasobruslení v roce 1992.
Bojovat o medaile přijede v druhé polovině ledna příštího roku
téměř stovka mladých sportovců
z Ústeckého kraje. Někteří budou
na hrách poněkolikáté, jiní vůbec
poprvé. „Sportovcům chci popřát,
aby na olympiádě předvedli přesně to, co mají natrénované. Přeji
jim také štěstí a hlavně ať jsou
zdraví a mají dobrý pocit z poměřování sil s ostatními,“ přeje všem
sportovcům držitelka 11. místa
z ZOH 1992 v Albertville.

Lenka Kulovaná na ZOH v Naganu v roce 1998. Ten rok nesl vlajku
i její slovenský kolega krasobruslař.

Nejúspěšnější sportovkyně
Ústeckého kraje
má titul mistryně světa

S

tále je neporažena, navíc
je mistryní světa. Ústecká
boxerka Fabiana Bytyqi (na
snímku ČTK vlevo) obhájila
světový titul organizace WBC
v lehké minimuší váze, když
porazila na Kladně 3:0 na

body Mexičanku Anu Arrazolaovou. Po výhře se hned těšila na sladkou odměnu, pro
donuty má prostě slabost. Její
trenér a bývalý úspěšný boxer
Lukáš Konečný slavil jinak,
dal si pivo.

Mistrovství Čech v šachu 2019 zahájil hejtman Bubeníček

V

mosteckém hotelu Cascade
se uskutečnilo Mistrovství
Čech v šachu dětí do 8 a 10 let
plus doprovodný turnaj Cascade
Open. Zahájení turnaje Mistrovství Čech odstartovali prvním
tahem hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček a primátor
města Mostu Jan Paparega.
Šampionem pro rok 2019 se
stal v kategorii H10 Roman Popov z oddílu Unichess. S horším
skóre byl třetí Vojtěch Gorej z SK
Děčín. V kategorii D10 turnaj
opanovala Sophia Olivia z Klubu šachistů Říčany. V mladší

kategorii H8 zvítězil Mikhail
Artamanov z ŠK Molekula, mezi
dívkami pak Eliška Janoušková z ŠK Líně. V doprovodném
turnaji „Cascade Open“ zvítězil
Tomáš Mičánek (TJ Bohemians
Praha) a v kategorii mládež –
Adam Holub (Unichess).
V mistrovských kategoriích
turnaje, který podpořil také Ústecký kraj, startovalo 96 hráčů
a hráček. V Openu Cascade pak
22 hráčů. Ceny vítězům a vítězkám předala při slavnostním
ukončení turnaje senátorka ČR
Alena Dernerová.

Téměř stovka účastníků strávila na šachovém turnaji v Mostě několik dní.

prosinec 2019
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali sochu svatého Jana Nepomuckého v Kadani. Na výhru se
může těšit: Jan Severa z Brna,
Milan Rickl z Nového Boru
a Lucie Nosková z Kadaně. Výhercům gratulujeme.
Dnešní
hádanka nás
zavede za památkou, která se nachází
v
malebné
krajině Českého Středohoří kousek
za městem Úštěk. Z tohoto barokního poutního místa vysokého 398 m. n. m. je za příznivého
počasí krásný výhled na okolí
Úštěcka. Poutní areál, jehož
počátky sahají do let 1704-1707
nechal vystavět Václav Růžička,
hejtman zdejšího jezuitského
panství se sídlem v Liběšicích.
Za autora stavby bývá obvykle
považován známý barokní ar-

chitekt z nedalekých Litoměřic
Octavian Broggio. Slavná pouť
se zde konávala vždy 3. května.
Někteří poutníci, horliví ve své
víře, zdolávali kdysi schodiště
vedoucí ke kaplím po kolenou.
Víte, jak se toto poutní místo
jmenuje?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 15. ledna 2020 na
e-mailovou adresu: hnizdil.v@
kr-ustecky.cz nebo na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební
48, 400 02 Ústí nad Labem. Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte i do
e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky
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.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Na rozhraní času Litoměřický biskup Emanuel
Arnošt z Valdštejna seznámí
s jedním z nejvýznamnějších
podporovatelů vědeckého bádání
u nás a významným sběratelem
knih a obrazů. Na výstavě Cranach a Severozápadní Čechy
shlédnete díla, která vytvořil Lucas Cranach starší se svou dílnou
v saském Wittenbergu. Výstavy
potrvají do 8. 3. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Výstava Beach Foam představuje průřez tvorbou současného
umělce Jana Uranta z posledních
let. Vernisáž 7. 1. 2020 v 17 hodin
v galerijních prostorách děkanského kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě. Výstava potrvá do
22. 3. 2020.
S tvorbou malíře a básníka Josefa Honyse (1919 -1969) se můžete seznámit do 12. 4. 2020 v hlavní
budově muzea. Součástí výstavy je
samoobslužná výtvarná dílna.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Výstavy Africké umění a Africký šperk ze sbírky Marie
Imbrové představují obrazy,
plastiky a šperky ze sbírky cesto-

vatelky, 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.
Výstava Retrohrátky přenese
návštěvníky prostřednictvím stovek hraček do dětského světa starších generací a je doplněna hernou. 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. 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
Svět kostiček® SEVA je herní
výstava z populární české stavebnice. Součástí výstavy je velká
dětská herna o pěti herních zónách s kostičkami Seva®, BLOK®,
Mosaic Maxi, Combi Car a Disco.
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek
16. 1. v 17 hodin. Výstava potrvá
do 21. 3. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik let fungování završí doprava Ústeckého kraje?
byla tajenkou naší listopadové křížovky. Odpověď na ni byla:
5 let. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Jaroslava Šidlochová z Chomutova, Jana
Kovaříková z Kryr, Helena Porembová z Dubí, Vladislav Tampír
z Ústí nad Labem-Svádov a Zdeněk Bachovský z Mostu. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše prosincová 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 15. ledna 2020, 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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