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Dobrá zpráva pro školy v kraji
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ÚSPORY ENERGIE
PŘINESOU MILIONY

slovo hejtmana

Vážení spoluobčané Ústeckého kraje,
oproti loňskému roku začal rok 2020 ve
znamení nepříznivých zpráv. Tragický
požár ve Vejprtech přinesl osm obětí na
lidských životech, rozloučili jsme s předsedou Senátu Parlamentu ČR, dlouholetým
primátorem Teplic a krajským zastupitelem
Jaroslavem Kuberou, nepříznivé zprávy
znějí z Rumburku kvůli omezení provozu Lužické nemocnice.
Ústecký kraj se snaží problémová témata aktivně řešit. Městu Vejprty
jsme poskytli okamžitou finanční pomoc ve výši 1 milión korun, dalších
5 miliónů korun přes kraj dorazilo z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Kvůli Lužické nemocnici jsem společně s vedením Krajské zdravotní, a. s.
jednal v Praze s ministrem zdravotnictví. Přesto, že Ústecký kraj nebyl nikdy vlastníkem této nemocnice a veškerá předchozí jednání o její záchraně
ztroskotala na neochotě města Rumburk domluvit se na podmínkách jejího převzetí, přednesli jsme panu ministrovi naši představu o možném rozsahu zachování zdravotní péče v této nemocnici. Mělo by jít o interní péči
a chirurgii v denním režimu, další speciální ambulance a lůžkovou ošetřovatelskou péči. Samozřejmě pouze za předpokladu, že Rada a Zastupitelstvo kraje rozhodnou o nabytí části této nemocnice do svého majetku.
Mluvit se ale dá také o pozitivních věcech, které se podařily. Ústecký kraj se úspěšně prezentoval na největším veletrhu cestovního
ruchu ve střední Evropě Holiday World. Na pražském veletrhu spojil
kraj síly se svými partnerskými regiony, které se prezentovaly v rámci
expozice Brána do Čech. Letos se jednalo o oblast Bosny a Hercegoviny Republika Sprska s metropolí Banja Lukou a polskou lokalitu
kolem Mazurských jezer v Okresu Ostróda. Expozice jsem si osobně
prohlédl a patřily k těm nejlepším v rámci veletrhu. Věřím, že i touto
formou do našeho kraje přilákáme nové návštěvníky, kteří zde stráví
příjemný čas a odvezou si milé zážitky.
Musím se také dotknout oblasti dopravy. Na regionální železnici
vstoupilo úspěšně několik soukromých dopravců a na rozdíl od jiných
částí republiky se tak v našem kraji stalo bez větších problémů nebo
komplikací. Připomínky cestujících pilně eviduje odbor dopravy a silničního hospodářství a postupně je s dopravci řeší. Připravenost úředníků pomohla stabilizovat rovněž autobusovou linkovou dopravu, kdy
se postupně Doprava Ústeckého kraje začleňuje do systémů městské
hromadné dopravy a na základě podnětů od starostů obcí jsou postupně upravovány linky a jízdní řády tak, abychom poskytli obyvatelům
kraje ty nejlepší služby. Již koncem března posílí například nové linkové
autobusové spoje trasu z Děčína do Hřenska a Mezní Louky do turisticky atraktivní části Národního parku České Švýcarsko. Tato linka byla
v minulém roce během turistické sezóny velmi přetížená a letos by tak
měly být autobusové spoje mnohem četnější a doprava do této lokality
komfortnější. Čím více autobusů, tím méně aut, snad tato rovnice bude
v letošním roce platit.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Je náš kraj hloupý?

N

ěkdo si možná myslí, že ano... Starostové
obcí se proto mohou přesvědčit, že tomu
tak není! Na konci dubna k tomu budou mít jedinečnou příležitost, protože se koná již druhý
ročník konference „SMART REGION“ s podtitulem „chytrý region v praxi“. Všem nám
je asi jasné, že informace vládnou 21. století
– ten, kdo je má, nebo je má dřív, tak má také
určitý náskok. A Ústecký kraj chce být rozhodně regionem, kterým patří budoucnost včetně té informační. Proto se mimo jiné rozhodl
budovat vlastní otevřenou datovou platformu
PORTABO, která bude v budoucnu sloužit nejen samotnému kraji, ale i všem jeho městům
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U HEJTMANA
BYL JEJÍ NOVÝ
NÁČELNÍK

Hry IX. zimní olympiády
dětí a mládeže
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KRAJSKÁ VÝPRAVA
PŘIVEZLA 18 MEDAILÍ

Na největším tuzemském veletrhu cestovního ruchu
Holiday World lákal návštěvníky i Ústecký kraj

N

ejvětší domácí veletrh cestovního ruchu Holiday
World, jehož součástí je i veletrh regionální turistiky, se letos konal už po devětadvacáté.
Velkou expozici Brány do Čech
tu prezentoval i Ústecký kraj se
svými nejkrásnějšími lokalitami,
statutárními městy a čtyřmi destinačními agenturami, které do
regionu každý rok lákají víc a víc
návštěvníků.
„Ústecký kraj má co nabídnout, turistika u nás je na vzestupu, máme tady nádherné
přírodní, kulturní a historické
památky. Novinkou je zápis hornické krajiny do UNESCO. Věřím, že Ti, kteří k nám přijedou
poprvé, budou překvapení, jak je
Ústecký kraj nádherný,“ řekl na
veletrhu hejtman Oldřich Bubeníček, který nechyběl u slavnostního zahájení ani na krajském
stánku, kde se setkal se zástupci
zahraničních regionů.
Partnerským regionům ze zahraničí umožňuje Ústecký kraj
prezentaci v rámci své expozice.
Jedním z nich byla oblast
Bosny a Hercegoviny Republika Srpska s metropolí Banja
Lukou a také polská lokalita Mazurských jezer v oblasti města
Ostróda. Ta je pro turisty velmi
atraktivní například každoroční
rekonstrukcí středověké bitvy
u Grunwaldu z roku 1410, ale
hlavně kuriózní sestavou lodních výtahů, které přepravují
lodě s turisty mezi jezery a převýšení mezi nejvyšší a nejnižší
hladinou činí skoro 100 metrů.
Součástí zahajovacího dne ve-

a obcím, různým organizacím, institucím, firmám, podnikatelům, zkrátka všem občanům
i návštěvníkům Ústeckého kraje. Co se zatím
na tomto neoraném poli povedlo, vám nejen
představíme, ale nabídneme i možnost přímé
spolupráce. Jste starostou obce nebo města, tajemníkem úřadu, projektovým manažerem, informatikem nebo třeba máte na starosti rozvoj
obce? Právě pro vás budou jistě zajímavá témata z oblasti energetického managementu, dopravní informace „v kapse“, údaje o stavu a vývoji našeho životního prostředí apod. Ostatně
vodě a suchu bude při té příležitosti věnován
samostatný seminář. A teď už se jistě jenom
ptáte – kdy a kam? Tak tedy ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 9 hodin v Kině Svět v Chomutově.

Náměstek hejtmana Zdeněk Matouš pokřtil společně s hejtmanem Královehradeckého kraje Jiřím Ště-

pánem česko-německého průvodce po Labské stezce.
letrhu byl i společný křest letošního nového česko-německého
průvodce po Labské stezce. Ústecký kraj se na výstavbě trasy
v režimu cyklostezky významně
podílí již deset let, u křtu byl proto náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš, který řekl: „Labská
stezka je skvělý produkt cestovního ruchu, přivede k nám řadu
návštěvníků i ze zahraničí, kteří
se zde zdrží několik dní a mají
v rámci své cesty možnost poznat řadu krásných míst Ústeckého kraje.“

Do Ústeckého kraje v roce 2019 přijelo
657 946 turistů, meziroční nárůst je pak
4,1 procenta. V regionu pak strávili o tři procenta
více nocí než v roce 2018. Loni zamířilo do kraje
222 498 cizinců, z toho zhruba sto tisíc Němců.
Počet lidí, kteří jezdí na sever Čech za zábavou
či poznáním, stoupá od roku 2010.
Tehdy jich přijelo kolem 293 tisíc.
K nejnavštěvovanějším lokalitám v regionu patří
České Švýcarsko, České středohoří
či východní část Krušných hor.

Výprava Ústeckého kraje se vměstnala do první desítky.
Z olympiády dětí a mládeže si veze osmnáct medailí

Na Ministerstvu zdravotnictví se uskutečnilo
jednání ohledně Lužické nemocnice v Rumburku

J

ednání na půdě Ministerstva
zdravotnictví ohledně budoucnosti Lužické nemocnice
se dne 11. února zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček společně s předsedou představenstva Krajské

zdravotní, a. s. Jiřím Novákem
a generálním ředitelem KZ, a. s.
Petrem Fialou.
Kromě ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha byl na jednání
přítomen také náměstek ředitele
Všeobecné zdravotní pojišťovny

České republiky pro zdravotní
péči David Šmehlík. Případný návrh odkupu části nemocnice musí
projednat Rada Ústeckého kraje
a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Ústecký kraj doposud
žádnou nabídku neobdržel.

Je dobojováno! Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže v Karlovarském kraji jsou minulostí. Stočlenná výprava sportovců Ústeckého kraje se umístila mezi regiony na 10. místě a odvezla si 18 medailí (6 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových). Silný byl i výběr hokejistů, ten však skončil na pátém místě (na snímku v zápasu proti Pardubickému kraji). Mezi
jednotlivci zazářila rychlobruslařka Hanka Panešová, která si odvezla jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili. Mezi
kolektivy byli tradičně úspěšní karatisté a smíšená štafeta lyžařského orientačního běhu. Pokračování na straně 7

Ústecký kraj
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Hejtman Oldřich Bubeníček se rozloučil
s karlovarským generálním konzulem
Ruské federace

G

enerální konzul Ruské federace Michail Nikolajevič
Ledeněv se naposledy sešel s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a po čtyřleté
spolupráci se rozloučil při příležitosti ukončení jeho diplomatické
mise v České republice.
Oba pánové se potkali během
uplynulých čtyř let při několika
slavnostních příležitostech, piet-

ních aktech a vzájemných jednáních. Generální konzul vyjádřil
poděkování za vstřícnou spolupráci a komunikaci. Při ukončení
své diplomatické mise v České
republice vyjádřil generální konzul přesvědčení, že se do Ústeckého kraje vrátí i jako turista pro
jeho nepřeberné množství turistických atrakcí, přírodních krás
a historických památek.

Generální konzul se loučí s hejtmanem při příležitosti ukončení diplomatické mise v ČR.

Hejtman se sešel se starosty obcí na Šluknovsku

N

a obecním úřadu v Lipové se hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček sešel
se starosty Lipové Pavlem Svobodou a Dolní Poustevny Robertem Holcem. Probírali aktuální
informace z dění v obou obcích.
Hejtman se dozvěděl o tom, že
Lipová, jakožto loňský celostátní
vítěz ankety Vesnice roku, podá
prostřednictvím svého starosty
přihlášku do mezinárodní soutěže venkovských obcí Evropská
cena obnovy vesnice. Jedná se de

facto o evropské kolo naší soutěže
Vesnice roku, které se koná již od
roku 1990. Soutěž pořádá každé
dva roky Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni.
Hejtman Bubeníček dále informoval starostu Dolní Poustevny o jednání s ministrem
zdravotnictví ohledně Lužické
nemocnice v Rumburku. Hovořili spolu také o aktuální situaci
okolo využití budovy na vlakovém nádraží.
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Můj názor: NÁŠ KRAJ SKUTEČNĚ POTŘEBUJE VÝJIMEČNÉ ZACHÁZENÍ
Od 1. 1. 2001 vzniklo nové administrativní členění České republiky, bylo zřízeno 14 krajů. Dne 19. 12. 2000 proběhlo historicky
první zasedání ustavujícího Zastupitelstva Ústeckého kraje. V letošním roce 2020 si tak bude Česká republika připomínat 20.
výročí vzniku krajů. Při této významné příležitosti budou Ústeckým krajem realizovány zásadní aktivity kraje v mnoha oblastech
jeho působení. A my se Vás proto ptáme: „Jakou vhodnou formou byste toto výročí připomenuli občanům Ústeckého kraje?“

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Ode mne se asi neočekává jásot. Samotný vznik krajů
a krajských úřadů byl příčinou
likvidace okresních úřadů, které
velmi dobře fungovaly mnoho
let v dobré kondici a symbióze
s městy a obcemi. Blízký kontakt
s občany a starosty obcí byl na
denním pořádku. Jako přednosta tehdejšího okresního úřadu
jsem navštívil každou vesničku
v okrese Chomutov několikrát
do roka a řešil konkrétní problémy. Terén jsem znal dokonale.
Před dvaceti lety se kompetence
z okresů přenesly na nově vzniklé kraje a část na obce tzv. třetího
typu. Počet úředníků, vykonávající to samé, co okresní úřady,
postupně mohutněl a překonal
i ty nejdivočejší představy. Pamatuji si, když tehdejší ministr
vnitra Gross pronesl: „Jestli
se po této reformě zvýší počet
úředníků jen o jednoho, od-

stoupím z funkce“. Pobavil mne
už tehdy. Samotné kraje se za
dvacet svých let staly kolbištěm
regionálních politiků, kterým
unikl smysl vzniku krajů. Krajští politici se prohání po zahraničních výletech, svěřené funkci
ve většině případů nerozumí
a o řadě obcí v kraji ani neví, kde
leží. Jednoduše se výkon veřejné
správy „přiblížil“ k občanovi.
Lze to ale dělat i jinak. Vrátit
se k poctivé a neokázalé službě
a naslouchat, jak vlastně funguje život na severu Čech. Pak
bude méně překotných rozhodnutí a více těch prozíravých. Na
otázku, jak připomenout výročí
20 let vzniku kraje, odpovídám:
Přejděme to raději nenápadně,
bez povyku, a hlavně bez utrácení. Zatím se to moc nepovedlo.
Jaroslav Dubský (KSČM),
krajský zastupitel
Začnu řečnickou otázkou.
Jsou kraje vnímány občany jako
potřebná instituce? Svůj názor
neřeknu, jen se zeptám. Proč
ze slovníku občana nevymizelo
„jdu na okres, to řeší na okrese“
atd. Není to tím, že existence
okresů byla pro občana praktičtější, bližší a to nejen vzdáleností? Ještě k té vzdálenosti. Z výspy
Ústeckého kraje obce Blatno je
to do Ústí nad Labem rovných
100 km. A teď již k tématu. Napadá mě například instalovat na
bannery v předsálí konferenční-

ho sálu v druhém poschodí fotografie z historie jednotlivých
Zastupitelstev ÚK. V denících
(Právo, Mladá fronta Dnes, Deník) by možná nebylo špatné
zveřejnit historická fota ze všech
pěti období, doplněná o úspěchy
i neúspěchy (z pohledu občana
- čtenáře). A ještě jeden námět.
Nezaslouží si náš Ústecký kraj
svou oficiální hudební znělku?
Můj průzkum u zastupitelů byl
vesměs pozitivní. A úplně na závěr mé přání Ústeckému kraji.
Ať je jak dvacetiletá dívka: Krásný, chytrý, vzdělaný a žádaný.
Petr Šmíd (SPO), náměstek
hejtmana
V první řadě bych chtěl vyjádřit svůj osobní názor, že ne každá změna v administrativním
členění republiky vedla ke zlepšení života obyvatel naší vlasti.
Například zrušení okresů nepovažuji za úplně šťastné řešení.
Nicméně pokud už ke změnám

došlo, pak je povinností každého odpovědného politika, aby
ze své pozice, kterou získal na
základě svobodných voleb, vykonával svou práci co možná
nejlépe. Ústecký kraj se potýká
s celou řadou problémů, které
v jiných částech ČR není třeba řešit. Je to kraj s obrovským
potenciálem přírodního bohatství, historie nebo turistiky.
Blíží se krajské volby a já přeji
občanům, aby zvolili dobře, aby
zvolení politici nevedli války na
ideologickém základě, aby se
dokázali spojit a společnými
silami tlačit na vládu a poslaneckou sněmovnu, aby konečně
pochopili, že náš kraj je skutečně znevýhodněný a zasluhuje
výjimečné zacházení. Něco, co
se může nazývat pozitivní diskriminace, tedy tím aby klíčové
pracovní pozice policistů, učitelů nebo zdravotního personálů
byly finančně zvýhodněné proti
ostatním krajům ČR.

Kachlový svět se přesunul z Mostu do Chomutova

- za kamna vlezem, duben - ještě
„Březen
tam budem“, praví stará pranostika.

Hejtman společně se starosty obcí Lipová Pavlem Svobodou
(vpravo) a Dolní Poustevny Robertem Holcem (uprostřed).

Březnové farmářské trhy

J

aro se nám pomalu blíží. Pro
obyvatele regionu budou
i v březnu připraveny na náměstích farmářské trhy. 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 březen jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 4., 11., 18. a 25. března
od 8 do 15 hodin, sobota 28.
března od 8 do 15 hodin – jar-

ní farmářské trhy. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 7. a 21.
března od 8 do 12 hodin. Louny:
Mírové náměstí, soboty 14. a 28.
března od 8 do 12
hodin. Lovosice:
Václavské náměstí,
úterý 3., 10., 17.,
24. a 31. března
od 8 do 12 hodin.
Teplice: Náměstí
Svobody, pátky 13.
a 27. března od 9 do 16 hodin.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 3., 10., 17., 24. a 31.
března od 9 do 16 hodin, čtvrtky
5., 12., 19. a 26. března od 9 do
16 hodin. Žatec: Náměstí Svobody, pátek 20. března od 8 do
15 hodin.

V březnu rozhodně za žádná kamna nelezte,
ale přijďte se na ně podívat do Oblastního
muzea v Chomutově. Od 3. března se tam
bude konat výstava Kachle sedmi staletí/
Svět kachlových kamen, která volně navazuje na krajskou výstavu Oblastního muzea
a galerie v Mostě.
Představuje vývoj kachlů a kachlových kamen v severozápadních Čechách od gotiky
až po počátek 20. století. Výstava ukazuje
širokou škálu technik a motivů, které se při
výrobě kachlů používaly. Jejich umělecká výzdoba odráží náboženský i společenský život
konkrétního historického období a jeho duchovní i světské hodnoty.
A na co se návštěvníci mohou těšit? Například na modrobílá válcová empírová kamna,
která patrně v 1. polovině 19. století vyhřívala chomutovskou radnici. K vidění budou také nejstarší gotické komorové kachle
s vyobrazením obrněných jezdců z hradu
Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku
u Klášterce nad Ohří. A pokud netušíte, jak
vypadal a k čemu sloužil kamnovec, přijďte
se podívat na krásný exemplář z roku 1796,
který byl vyroben v někdejší Gabrielině Huti
– obci v nejsevernějším výběžku chomutovského okresu. Výstava potrvá až do 1. srpna
2020.

Chomutovské muzeum bude plné samých krásných exponátů. Foto: Miloš Žihla

V Ústí jednali odborníci na téma (co nej) lepší budoucnost

U

niverzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem
hostila prestižní výroční konferenci Mezinárodní asociace
pro plánování, právo a vlastnická práva (PLPR). Jak se konference, která se loni konala
v americkém Texasu, dostala do
Ústí? Jednoduše. Odborníkům
na problematiku územního plánování, geografie a související
ch socioekonomických témat
z přírodovědecké fakulty a sociálně ekonomické fakulty ústecké
univerzity se podařilo asociaci
přesvědčit, že Ústí je pro tuto
tematiku tím správným místem.

Účastníci z 24 zemí a pěti
kontinentů světa v Ústí řešili
otázky vysidlování a transformace měst, bytovou politiku,
hodnotu půdy, metody zmírňování povodňových rizik a mnoho
dalšího. To všechno jsou témata,
která naším regionem rezonují
nejen do minulosti, ale jak se
nám svět a jeho jistoty mění před
očima s čím dál tím zřetelnějšími důsledky klimatické (a na ně
navazující společenské) změny,
na nás začínají pomrkávat i z poměrně blízké budoucnosti.
To, co pomalu akceptujeme
jako novou realitu v životním

prostředí, musíme nutně začít
vnímat a prosazovat i v budoucím utváření měst a krajinných
celků. Co v územním plánování
platilo dosud, bude nutné uchopit nově, s ohledem na přicházející globální, ale i zcela konkrétní, lokální změny.
Šance pro RE-VIZI Ústí

Kromě vědecké prestiže
a přínosu v oblasti odborného
růstu a networkingu napříč teoretickými obory byla tedy tato
událost důležitým zdrojem inspirace i pro místní samosprá-

vu, aplikační sféru a koneckonců i pro běžného občana, který
se chce v problematice zorientovat.
Skutečnost, že se konference s tímto zaměřením konala
v postindustriálním regionu
s pohnutou a komplikovanou
historií a sociodemografií a zároveň s velkým geografickým
potenciálem, jehož správné
pochopení a využití může být
klíčem k budoucí prosperitě
Ústeckého kraje, v sobě skrývá
naději, že něco z diskutovaných
témat uvízne i v hlavách lokálních stakeholderů.
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Doprava Ústeckého kraje spouští Centrální dispečink

D

enně mohou nastat různé
mimořádnosti v provozu
spojů DÚK od těch drobných,
jako jsou minutová zpoždění,
přes poruchy vozů, až po nejetí
spoje. Pro tyto a další případy
vznikl na konci loňského roku
Centrální dispečink Dopravy
Ústeckého kraje, který má za
úkol zajištění návazností, řešení mimořádností, objednávání
spojů a informování cestujících
o problémech v provozu.

V rámci systému Dopravy
Ústeckého kraje aktuálně existuje tisíce návazností a dohled
nad nimi bude mít právě nově
vzniklý dispečink. Od prosince
2019 jezdí na kolejích také více
železničních dopravců, celkem
sedm, což je také další důvod,
proč je potřeba dopravu jak
železniční, tak autobusovou
koordinovat centrálně. „Našim
cílem je cestování neustále zlepšovat a jedním z klíčů je také

včasné informování cestujících
o nastalých mimořádnostech
na jejich cestě. K tomu bude
sloužit krajský dispečink, který
zlepší čekání garantovaných
přípojů a bude řešit nenadálé
mimořádnosti,“ řekl krajský
náměstek pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Dispečink primárně nemá za
cíl nahradit infocentra dopravců, a tedy nevznikl pro to, aby
řešil dotazy na vyhledávání spo-

Doprava Ústeckého kraje posílí turistickou
autobusovou dopravu do národního parku

O

d zahájení letošní turistické
sezóny, tedy od soboty 28.
března, posílí Doprava Ústeckého kraje (DÚK) autobusové
spojení do Českého Švýcarska.
V minulých letech byla během
léta veřejná doprava do národního parku zajištěna autobusovými linkami 434, 435 a 436.
Poptávka cestujících ale v sezóně významně překračovala
kapacitu autobusů a docházelo
k přeplňování a zpožďování spojů. Od letošního jara proto posílí
nejfrekventovanější trasu Děčín
– Hřensko – Mezní Louka nový
autobus číslo 438 a do Českého
Švýcarska tedy letos vyjedou
místo dosavadních tří hned čtyři
autobusové linky.
U autobusové linky 435 Česká Kamenice – Labská stráň
– Hřensko – Schmilka se nic

nemění. Na lince 436 Děčín
– Srbská Kamenice – Jetřichovice, Vysoká Lípa dojde o víkendech k několika úpravám
v časech odjezdů a v pracovních
dnech v červnu a září bude přidán večerní spoj z národního
parku přes Srbskou Kamenici
do Děčína a jeden dopolední původně celosezónní spoj pojede
jen o prázdninách. Linka 434
pojede na obvyklé trase z Děčína přes Hřensko, Mezní Louku, Jetřichovice a Chřibskou do
Krásné Lípy, nově ale už nebude
zajíždět na Meznou. Nově zřízená linka 438 pak pojede z Děčína přes Hřensko až na Mezní
Louku po stejné trase jako 434,
pokračovat a končit pak ale bude
v Mezné.
O letních prázdninách (v červenci a srpnu) budou linky 434

a 438 vedeny tak, aby v nejfrekventovanějším úseku Děčín-Hřensko-Mezní Louka autobusy jezdily v půlhodinovém
intervalu.
Ve zbytku turistické sezóny,
tedy v měsících duben-červen
a září-říjen bude ve víkendových
a svátečních dnech jezdit linka
434 s odjezdem v sudou hodinu
z Děčína a linka 438 v lichou
hodinu s odjezdem z Děčína
(s výjimkou prvního ranního
spoje). V pracovní dny v uvedené měsíce bude v provozu linka
438 v časech a rozsahu současné
linky 434. Navíc v červnu a v září
bude spojení do národního parku posíleno deseti přidanými
spoji na lince 434. Kompletní
jízdní řády linek 434, 435, 436
a 438 pro rok 2020 naleznete na
www.dopravauk.cz.

jení, k tarifu DÚK či jiné běžné
dotazy, jejichž odpovědi jsou
dohledatelné na webu nebo je
poskytne právě infocentrum.
„Provoz dispečinku bude
téměř nepřetržitý, na denních
a nočních směnách se bude střídat celkem šest dispečerů, kteří
budou textově nebo telefonicky
komunikovat přímo s řidiči,
dispečery dopravců i cestujícími,“ dodal vedoucí dispečinku
Jindřich Jelínek.

Náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek v Centrálním dispečinku DÚK.

Připravuje se přímá linka z Chomutova do Marienbergu

D

oprava Ústeckého kraje
(DÚK) chystá před letošní
letní sezónou zajímavou novinku – přímé autobusové spojení
z Chomutova do saského Marienbergu. „Toto spojení by mohla nově obstarávat linka DÚK
588, která v současnosti jezdí na
trase z Chomutova přes Křimov
na Horu Svatého Šebestiána
a u které je navrženo od změny
jízdních řádů ke dni 14. června
2020 prodloužení do Marien-

bergu,“ přiblížil připravovanou
novinku náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Jaroslav Komínek a dodal: „Je ale nutné, aby
tento krok k rozvoji přeshraničního cestování ještě schválila
Rada Ústeckého kraje.“
Marienberg je hojně navštěvován českými turisty například pro svůj oblíbený aquapark Aqua Marien, který patří
k největším v Sasku. Prodloužení linky 588 do Německa se

zvažuje v rozsahu pěti párů
spojů ve všední dny a čtyř párů
o víkendech. Na českém území,
kde zatím využívají linku 588
cestující především k cestě do
škol nebo za prací, je navrženo
navýšení počtu spojů v pracovní dny na devět párů a o víkendu na šest párů spojů. Pro cesty
přes hranice linkou 588 připravuje nyní DÚK společně s německým dopravním svazem
VMS zvláštní tarif.

V některých zelených autobusech cestující nově zaplatí i kartou

O

d 1. března 2020 budou moct cestující platit
kartou v nových zelených autobusech značky
Scania. Jednoduše přiloží bezkontaktní platební
kartu k terminálu u řidiče a svoji cestu uhradí ze
svého bankovního účtu.

Linkové autobusy, v nichž půjde platit kartou,
budou označeny logem příslušné karetní asociace. Kartou bude možno uhradit pouze jednotlivé
jízdné nikoliv časové kupóny.

Vydejte se s linkou 526 na Dlouhou Louku

N

a lyžařské stopy a běžecké
tratě na Dlouhé Louce se
během letošní zimy dostanete
i bez auta. Doprava Ústeckého
kraje (DÚK) rozšířila nabídku
pro milovníky běžek a zimní
turistiky a provozuje autobusovou linku 526 z Litvínova
a Oseka na Dlouhou Louku i
v zimním období. Dlouhá Louka je přes zimu ideální výchozí
bod pro běžkařské trasy kolem
Flájí i směrem na Nové město
a Moldavu. Autobus DÚK 526
na Dlouhou Louku nyní jezdí
o sobotách, nedělích a svátcích
celoročně třikrát denně. Z Litvínova od nádraží odjíždí v 9:35,
11:35 a 15:15 a zpět z Dlouhé
Louky v 10:09, 12:09 a 15:49.

Platí v něm integrované přestupní jízdenky DÚK, takže se
můžete z celého kraje dostat až
na hřeben s jednou jízdenkou.

Lyže, snowboardy i saně Vám
navíc s jízdním dokladem DÚK
odvezou autobusy i vlaky DÚK
zdarma.

Krajská zdravotní prezentovala další prvenství, roboticky asistovanou plastiku močovodu

U

nikátní zákrok si připsali chirurgové, specialisté z Kliniky urologie
a robotické chirurgie Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní,
a. s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z. Roboticky asistovaná plastika močovodu, tzv. Boariho laloku, byla
první takto provedená operace
v České republice.

Šlo dokonce o dvě operace
stejného onemocnění provedené
v jeden den, což byl i důvod pro
uspořádání workshopu včetně
live přenosů z operačního sálu.
Skupina lékařů, kteří do Ústí
nad Labem přijeli z celé České
republiky, tak mohla sledovat
oba výkony uskutečněné týmem
přednosty kliniky MUDr. Jana
Schramla, Ph.D. v přímém přenosu ve Školicím centru robotické chirurgie v ústecké nemoc-

Specialisté provedli dvě operace stejného onemocnění v jeden
den, což byl i důvod pro uspořádání workshopu včetně live přenosů
z operačního sálu. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

nici. Učit se pracovat s robotem
se sem jezdí nejen chirurgové
z předních českých zdravotnických zařízení, ale také lékaři
z celé střední a východní Evropy.
„Protože jsme první pracoviště, které v Česku tento chirurgický zákrok provádí roboticky,
využili jsme možnosti, že jsme
měli připraveny dvě pacientky a uspořádali workshop pro
ostatní urologická pracoviště,
hlavně pro ta, která již mají
robotický systém. Proto se
workshopu zúčastnil také například prof. MUDr. Milan Hora,
Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Ten se u nás v Ústí nad
Labem dlouhodobě školil a bude
se svým týmem takto operovat
- s jejich robotickým systémem
- v dubnu letošního roku,“ řekl
přednosta kliniky MUDr. Jan
Schraml, Ph.D.
Princip výkonu spočívá v nahrazení poškozené části pánevního močovodu lalokem z močového měchýře. Je potřeba
obnovit pasáž cesty moče z močovodu do močového měchýře.
„Tento výkon, Boariho plastika, se provádí desítky let. Běžně
se dělal tzv. otevřenou cestou.
Aby chirurg mohl operaci provést, musel vést řez o délce 10
až 20 centimetrů. Což v důsledku znamenalo, že pacientovi

po operaci zůstala velká jizva
a rekonvalescence trvala několik týdnů. Pak začala některá
pracoviště alternativně provádět
výkon laparoskopicky. Bohužel
to ale nešlo ve všech případech,
technika laparoskopie možnosti
limitovala. Dnešní možnost provádět operace s asistencí robota
nás posouvá dál, protože výkon
probíhá miniinvazivně – pouze
z pěti vstupů, tedy pěti porty, lze
kompletně močové cesty pomocí
Boariho laloku zrekonstruovat
na jednu či druhou stranu, nebo
na obě. Podle toho, kde je močovod poškozen,“ vysvětluje Jan
Schraml.
Podle slov přednosty ústecké kliniky urologie a robotické
chirurgie se v České republice
Boariho plastika nedělá mnoho.

Jde o výkony, které se většinou
provádějí na základě komplikací
po jiných chirurgických výkonech, např. po gynekologických
a podobně. „Pacientů s tímto
onemocněním máme maximálně deset do roka, což znamená, že jde o málo frekventované onemocnění. Díky operaci
s robotickou asistencí se doba
jejich rekonvalescence významně zkracuje. Jsou to ženy, které
jdou čtvrtý pátý den po zákroku
domů. Po zhruba třech týdnech

se u nich, po vytažení cévky, obnoví normální močení. Již měsíc
po výkonu se mohou vrátit do
běžného pracovního života,“
přiblížil přednosta.
„Chci zdůraznit, že roboticky
asistované operace tohoto typu
můžeme provádět i díky vstřícnému přístupu vedení Krajské
zdravotní. Společnost je podporuje, ačkoli je zdravotní pojišťovny nehradí a zaplatí jen výkony
provedené laparoskopicky,“ dodal Schraml.

SVĚTOVÝ DEN LEDVIN – nechte se zdarma vyšetřit!
KDE?
Nemocnice Teplice, o.z., budova A polikliniky, 2. NP, Nefrologicko-dialyzační oddělení
KDY?
12. března 2020, od 12:00 - 16:00 h
MOTTO: „Zdraví ledvin pro všechny – od prevence po detekci a spravedlivý přístup k péči“
Světový den ledvin je kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí o důležitosti našich ledvin.
Co Vás čeká?

• změříme Vám krevní tlak
• zjistíme hladinu cukru v krvi
• prokážeme přítomnost bílkoviny v moči

Hosté: fotbalista Pavel Verbíř a hokejista Jiří Šlégr
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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.

Divočák ve vlastní šťávě a guláš z divočáka - v Dolní Poustevně založil Hynek Jirman malou
rodinnou firmu na výrobu masových pochoutek. K favoritům
jeho výroby patří guláš z divočáka a divočák ve vlastní šťávě. Jedná se o kvalitní konzervy s vysokým podílem masa z divočáků od
mysliveckých spolků Šluknovského výběžku. Při výrobě jsou
dodržovány přísné hygienické
podmínky. Maso je pečlivě roz-

kvalitně a poctivě zpracované
a mají dlouhou životnost. Hovězí kůže je z malé manufaktury
v České republice. Kožené výrobky ušité s láskou získaly označení
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
tříděno, nakrájeno a nasoleno.
Plnění konzerv je 100% ruční
práce, při výrobě nejsou použity
žádné chemické náhražky. Ve
výrobku Guláš divočák je 66 %
masa, je určený ke konzumaci zatepla a svým složením je vhodný
i pro děti a celiaky. Výrobek Divočák ve vlastní šťávě obsahuje
98 % masa a je vhodný ke konzumaci za tepla i studena. Pro svou
kvalitu a suroviny z místních
zdrojů získaly výrobky značku
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®.
Krušnohorské
minerály
v pastelech - suchým pastelem
ručně malovaná kresba autorky
Jitky Větrovské z Útočiště tvoří
výtvarný základ obrazu, který je
doplněn o opracovaný minerál
z Krušných hor. Rámeček obrazu je hluboký 4,5 centimetru
tak, aby se pod sklo vešel minerál, který je vlepen na pastelový

podklad. Motivy pro svou tvorbu
nachází autorka v přírodě a krajině Krušnohoří tak jako minerály,
které zde osobně na svá díla sbírá. Pro svou originalitu a regionální původ získala autorská díla
označení KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

prvorepublikovými sedlářskými
šicími stroji a náčiním. V zakázkové výrobě zde tvoří z hovězí
kůže opasky, pouzdra na nože,
kapsy na opasky, klíčenky, peněženky nebo ozdoby na ruku.
Střihy výrobků autorka navrhuje
tak, aby byly originální, praktické
a funkční. Výrobky jsou opravdu

Vinařství Pod Chlumem - vinařství Pod Chlumem je mladé, dynamické vinařství. Vinař
a sklepmistr Lubomír Bílík při
svých cestách po Čechách objevil krásný kout s opuštěnými vinicemi na vulkanických půdách

Rukodělné brašnářské výrobky z hovězí kůže - výrobky
brašnářky Petry Valešové projdou jejíma rukama od řezání po
barvení, zdobení řezem, po šití.
Dílna v Chuderově je vybavena

v katastrech obcí Chlumčany
u Loun a Blšany u Loun. Pěstují
se zde odrůdy Svatovavřinecké,
Müller Thurgau, Sylvánské zelené, Rulandské bílé, Chardonnay,
Ryzlink rýnský, Merlot, Tramín
červený, Solaris, Hibernal a Sauvignon. Produkce vinařství získala značku 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

Putovní výstava mapuje deset let výstavby Malé muzeum ve Šluknovském výběžku láká na netradičního houpacího koně
Labské stezky v Ústeckém kraji
malém jiříkovském muzeu ve Šluknov- fmann of Bezirk Schluckenau, child´s roc-

L

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.
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.
„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 mili-

onů 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.
Putovní výstava zahájila
v říjnu v Roudnici nad Labem,
v listopadu byla k vidění na litoměřickém Hradě, v prosinci v Lovosicích v Infocentru.
V únoru se objeví v ústeckém
Infocentru a následně v Děčíně.
Výstavu pro Ústecký kraj zajistila Destinační agentura České
středohoří o.p.s.

V

ském výběžku se pyšní ojedinělým exponátem, na který se jezdí dívat lidé ze širokého okolí, tedy i z Německa. Oním hlavním
exponátem je „kráčející houpací kůň“, lépe
řečeno jeho replika.
Houpací kůň spatřil znovu světlo světa
po bezmála devadesáti letech díky víceleté
spolupráci muzea v Jiříkově a varnsdorfské
firmy Retos. Původní prvorepublikový houpací kůň z let 1925–1927, který byl dokonce
chráněn americkým patentem Conrad Ho-

king horse, se nedochoval.
Zachována zůstala právě jeho patentová dokumentace, která se stala základem
výroby funkční repliky houpacího koně.
Houpacího koně v minulosti vyráběl stavitel
Hofmann. Kůň je pravděpodobně jediným
celosvětově známým exemplářem, což jej
činí celosvětovou raritou. Lidé ho na vlastní
oči mohou spatřit v soukromém jiříkovském
muzeu, které bylo založeno roku 2012 z iniciativy Vladimíra Matičky.

Unikátní dřevěný houpací kůň.

Hejtman Ústeckého kraje se zúčastnil slavnostního zahájení nové stálé expozice Památníku Terezín

P

ři příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti otevřel slavnostně
Památník Terezín novou stálou expozici
věnovanou terezínským transportům – deportacím Židů do Terezína a transportům
z terezínského ghetta do míst vyhlazování
a otrocké práce.
Slavnostního zahájení expozice se zúčastnila řada významných osobností, mezi kterými
nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. „Památka všech obětí nelidských
válečných zločinů je nesmrtelná a musíme si ji
neustále připomínat a ctít. Tento rok si připomínáme 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi a konce 2. světové války.
Poznávání a vyrovnávání se s minulostí je pro
každou společnost tématem vysoce důležitým
a stále aktuálním,“ podotkl hejtman k aktuálnímu výročí a významnému dni.

Hejtman Oldřich Bubeníček si se zájmem
prohlédl nově otevřenou expozici ve zrekonstruované budově.

Ucelené muzejně expoziční zpracování klíčové součásti fungování terezínského ghetta,
kterou představovaly přicházející a odcházející transporty, doposud v podstatě chybělo.
Jen stručně bylo pojednáno v hlavní expozici
Muzea Ghetta. Nová expozice má proto podat
návštěvníkům komplexní informaci o problematice transportů.

Objekt, ve kterém je umístěna, se nachází
v místech, kudy do ghetta vedla železniční vlečka, která hrála v odbavování transportů klíčovou roli. Expozice přibližuje mechanismus
transportů Židů z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a později i z dalších území
ovládaných nacistickým Německem do Terezína, a dále mechanismus vypravování transportů z ghetta do vyhlazovacích, koncentračních
a pracovních táborů, především do tábora
Auschwitz-Birkenau. Zachycena je rovněž tragická historie tzv. evakuačních transportů přijíždějících do Terezína v samotném závěru války z koncentračních táborů vyklízených před
postupující frontou a poté poválečná repatriace osvobozených terezínských vězňů. Expozice
je vybavena on-line jmenným vyhledávačem,
ve kterém si návštěvníci mohou vyhledat údaje
o bývalých vězních ghetta, jež jsou shromážděny v databázi Památníku Terezín.

V Německu na veletrhu se otevřela Brána do Čech, Česká Kamenice nabídla dvě turistické destinace

V

Drážďanech odstartovala
letošní sezóna veletrhů cestovního ruchu. Na Reisemesse
Dresden 2020 nechyběl se svou
překrásnou expozicí Brána do
Čech ani Ústecký kraj se svými
partnery. O stánek byl tradičně
velký zájem. Také se zde letos
poprvé představil nejnovější
Handbuch – průvodce Labskou
stezkou, který byl slavnostně pokřtěný na Holiday World Praha.
„Veletrh v Drážďanech je vždy

příjemné navštívit. Vždyť návštěvníci z Německa jsou u nás
nejpočetnější skupinou zahraničních návštěvníků. Také je
vidět, že na veletrhu se k nám
mnozí vracejí jako ke starým
přátelům, chtějí nové tipy a zajímavosti. Zároveň je ale důležité prezentovat nabídku našich
čtyř destinací pro ty, kteří k nám
zavítají poprvé. Veletrh je také
místem setkávání. Rád jsem
naši expozici představil gene-

rální konzulce České republiky
v Drážďanech Markétě Meissnerové,“ řekl na veletrhu náměstek
pro cestovní ruch Zdeněk Matouš. Návštěvu krajské expozice
si nenechal ujít ani hejtman Oldřich Bubeníček.
V rámci Brány do Čech se návštěvníkům veletrhu představila
města regionu, dále destinační
agentury Krušné hory, Dolní
Poohří a České středohoří. U návštěvníků byly tradičně oblíbené
ochutnávky piva.
Dalším, byť menším veletrhem byl druhý ročník veletrhu
cestovního ruchu v České Kamenici, zaměřeného na oblast
Českého Švýcarska a Lužických
hor. Ústředním motivem bylo
propojení, neboť obě oblasti k sobě mají blízko, zároveň
mají partnery na druhé straně
hranice, tedy Saské Švýcarsko
a Žitavské hory, a navíc se k sobě
takto přibližují Ústecký a Libe-

recký kraj. Veletrh proběhl pod
záštitou náměstka pro cestovní
ruch Zdeňka Matouše.
Právě České Švýcarsko se dávno stalo oblíbeným cílem turistů
nejen z České republiky a vlajkovou lodí cíleného rozvoje a podpory cestovního ruchu ze strany
Ústeckého kraje. Tato snaha
již přináší své výsledky. „V této
oblasti evidujeme meziroční
nárůsty počtu návštěvníků. Úlohou kraje je aktivity koordinovat
a připravovat takové podmínky,
aby se zde dobře dařilo podnikatelům ve službách, ať už se jedná
o stravování nebo třeba půjčovny vybavení,“ řekl náměstek
Zdeněk Matouš.
Veletrhu se zúčastnili zástupci
destinačních agentur, místních
akčních skupin, obcí i soukromých subjektů, které jsou
zaměřené na turistický ruch.
Prezentovala se například saská
Malířská stezka s majestátním

hradem Königsteinem i připravovaný projekt trasy Hřebenovka v Českém Švýcarsku. V Lužických horách je zase v plánu

vybudovat pivní stezku spojující
místní minipivovary. Účastníci veletrhu mohli být spokojeni
a turisté se mají zase na co těšit.

Náměstek Zdeněk Matouš na stánku Ústeckého kraje s generální
konzulkou České republiky v Drážďanech Markétou Meissnerovou. Na
druhém snímku je ochutnávka regionálních výrobků na veletrhu v České
Kamenici.

Ústecký kraj

únor 2020
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Energetické úspory na krajských školách přinesou přes 60 milionů
A

sociace poskytovatelů energetických služeb letos již
po deváté vyhlašovala výsledky
soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt
roku. Ústecký kraj uspěl s energetickými opatřeními v sedmi
školách a třech zařízeních sociálních služeb, získal stříbrnou
příčku. První místo si odnáší
ČVUT, třetí příčku obsadila
Městská část Praha 14.
Mimořádně příznivý poměr
celkové investice k roční garan-

tované úspoře energie vynesl
druhé místo v letošní soutěži
Ústeckému kraji. Radní zde
chystají energeticky úsporná
opatření v sedmi školách a třech
objektech sociálních služeb. Plánovaná investice do modernizace bude 43 milionů korun, garantované úspory energie však
tuto částku převýší o 20 milionů.
„Vzhledem ke stavu budov,
které byly začleněny do projektu, jsme měli na vybranou. Buď
je zmodernizujeme dodavatel-

sky, což znamená, že nakoupíme a instalujeme nové kotle
a další nezbytně nutná zařízení
a úpravy, aniž bychom přihlíželi k potenciálu úspor energie
a vody, nebo modernizaci provedeme komplexně a navíc ji
uhradíme z budoucích úspor,
které jsou skutečně zajímavé,“
vysvětluje Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého
kraje pro regionální rozvoj, důvody proč se rozhodli pro metodu EPC.

Metoda EPC je v České republice používána od roku
1994. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů
za celkem 3,6 mld. korun, které
zákazníkům pomohly uspořit
k dnešnímu dni 4,1 mld. korun. Výhodou energetických
služeb se zárukou úspor (EPC)
je, že investice do modernizace
vytápění, chlazení či osvětlení
je splácena z úspor nákladů na
energie, jejichž výši má zákazník smluvně zaručenu.

Josef Svoboda a Vladimír Skalník z odboru regionálního rozvoje přebírají ocenění za 2. místo.

Studenti varnsdorfské školy v Chorvatsku Region 2020 v režii aranžérek z Hamru
tudenti Vyšší odborné školy, Střední průmyslo-

S

vé školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu Varnsdorf oboru Grafický design se
koncem minulého roku zúčastnili desetidenního
setkání se studenty v Chorvatském Trogiru.
Toto setkání žáků bylo v rámci projektu Erasmus+, kdy skupinka českých studentů navštívila
chorvatské „spolužáky“ v Trogiru a společně pak
poznávali kulturní památky. V dubnu tohoto roku
dorazí chorvatská skupina na oplátku do Varnsdorfu, kde bude poznávat krásy Šluknovského
výběžku. Výstupem těchto setkání bude vytvoření

Z Chorvatska si studenti odvezli spoustu zažitků.

V

propagačních materiálů navštívených památek
v obou zemích, které si grafici sami nafotí, upraví
a vytvoří. Hotové výtvory se pak vystaví jak v České republice, tak v Chorvatsku. Hlavním cílem je
výměna postupů a dobré praxe v oblasti propagace
a cestovního ruchu ve vybraných oblastech.
Žáci v tomto projektu absolvují odborné
workshopy, čímž posilují nejen pracovní a odborné kompetence, ale také kompetence jazykové.
Varnsdorfští studenti navštívili zajímavé oblasti
v okolí Trogiru a Splitu, vyfotili spoustu zajímavých míst a nyní vytváří plakáty (ve spolupráci
s Chorvaty).
„Jsem rád, že se škola skvěle rozvíjí také v oblasti zahraničních vztahů,“ řekl Petr Šmíd, náměstek hejtmana, která je zřizovatelem školy. „Rádi
bychom nabídli možnost vystavit hotové práce ve
foyer krajského úřadu nebo v některých kulturních
zařízeních Ústeckého kraje,“ dodal Šmíd.

V soutěži o nejlepší střední školu roku
2019 uspěla ústecká zdrávka

V

yšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem byla na
základě hlasování studentů a absolventů vyhodnocena jako nejlepší střední škola Ústeckého kraje za rok 2019. K tomuto úspěchu
ředitelce školy Miroslavě Zoubkové popřál i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. Setkání
se účastnila také vedoucí odboru
školství Dagmar Waicová.
„Tohoto ocenění si velmi vážíme. Je pro nás motivací i nadále
poskytovat kvalitní vzdělávání
a podporovat příznivé školní
klima. Především mě potěšila
zpětná vazba na školu od našich
absolventů,“ uvedla na setkání
s hejtmanem ředitelka školy Miroslava Zoubková.

se studovat jen na vysokých školách,“ konstatovala ředitelka
s tím, že obor měl v Ústí tradici
a úzce spolupracoval se Zdravotnickou záchrannou službou
Ústeckého kraje či s německou
stranou.

Škola zažívá v posledních
letech dobré období. Její žáci
se umísťují vysoko v různých
odborných soutěžích. Jediné,
co její ředitelku trápí, je fakt, že
se již v nadcházejícím školním
roce neotevře velmi oblíbený
obor Záchranář. „Některá poslanecká rozhodnutí nemůžeme
změnit, a ač jsem byla proti, náš
osvědčený obor Záchranář se již
na naší škole učit nebude. Bude

Plzni se sešly budoucí
aranžérky, aby změřily síly
v soutěži Region 2020. Soutěžilo
se v několika kategoriích. Téma
soutěže znělo Dlouhé zimní večery. Studentky SOŠ Litvínov
– Hamr se zúčastnily tří kategorií a vedly si znamenitě. Natálie
Machová ovládla kategorii aran-

žování komerční vitríny, Tereza
Dörflerová zvítězila v soutěži
o nejlepší maketu výkladní skříně. Úspěch hamerských děvčat
podtrhla druhým místem v kategorii plakát Surya Faitová.
„Soutěž byla náročná, v konkurenci ostatních škol nebylo
jednoduché se prosadit. Děvča-

ta to zvládla výborně,“ konstatovala učitelka odborného výcviku Jana Peterková, která spolu
s Ivanou Charamzovou dívky na
soutěž připravovala. „Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za
výbornou reprezentaci školy,“
dodala ředitelka SOŠ Litvínov –
Hamr Jitka Francírková.

Žáky varnsdorfské průmyslovky
navštívil hejtman Ústeckého kraje
H
ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zavítal v rámci cesty na Šluknovsko do Střední
průmyslové školy TOS Varnsdorf,
kde ho přivítal ředitel školy František Hricz, jeho zástupce Jiří Bajan a předseda správní rady TOS
Varnsdorf Jan Rýdl st. Hejtman
zašel i přímo mezi žáky.
Poté probíral s ředitelem školy
zásadní témata, jakými jsou například problematika učňovského
školství či problematika zaměstnanosti ve Šluknovském výběžku.
Škola, která je soukromá a neplatí se zde školné, byla otevřena
v roce 2016. Mají zde propra-

covaný systém stipendií. O své
žáky se náležitě starají - přispívají jim na stravu, dopravu a ubytování. Škola se zároveň neustále

rozšiřuje. Letos byla například
otevřena nová školní jídelna. Náklady na vybudování školy byly
téměř za 120 milionů korun.

Hejtman se šel podívat i do hodiny.

Chomutovská škola zvítězila v soutěži programátorů

O

tom, že i dětská hračka může být předmětem
soutěžního klání budoucích programátorů
CNC obráběcích strojů, se přesvědčili žáci Střední
školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov, kteří se zúčastnili celostátní soutěže vyhlá-

Ředitelka školy Miroslava Zoubková.

šené firmou Dormer Pramet s.r.o Šumperk. A o jakou hračku šlo? O jojo. Úkolem soutěžního týmu
bylo navrhnout, vyprojektovat a vyrobit na CNC
obráběcím stroji tuto hračku. Soutěže se zúčastnily
dvě desítky soutěžních týmů z celé republiky.
Odborná komise hodnotila originalitu, vzhled
a také funkčnost výrobku. A jak dopadli žáci oboru Programátor CNC obráběcích strojů ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní
Chomutov? V této náročné a zároveň zajímavé
soutěži obsadili první místo, které dokládá, že příprava žáků na škole je na velmi dobré úrovni.
Připravil: Ing. Jiří Mladý, ředitel Střední školy
technické, gastronomické a automobilní Chomutov

Roudnice nad Labem - Česko vesluje má nový rekord

R

ekordní počet účastníků
v jednom dnu zaznamenal
projekt Labe arény Ústeckého
kraje Česko vesluje. Stalo se tak
v tělocvičně Gymnázia Roudnice
nad Labem za přítomnosti bývalého reprezentanta Lukáše Helešice. Štafetového veslařského
klání na trenažerech Concept 2
se zúčastnilo celkem 254 soutěžících, z toho 192 ze základních
škol a 62 ze středních. V kategorii základních škol nasbírala největší počet bodů Základní škola
Ostrovní Štětí, u středních to
byla Vyšší odborná škola obalo-

vé techniky a Střední škola Štětí.
„Žáci naší základní školy znají
veslařské trenažery velmi dobře
i díky sportovním akcím, které
pro nás Labe aréna Ústeckého
kraje pravidelně pořádá. Jsem
moc rád, že nasbírané zkušenosti dokázali zúročit i během závodů proti žákům ostatních škol.
Po delší době jsme měli možnost
poměřit síly i se školami mimo
Štětí. O to více nás naše vítězství
těší a motivuje k dalšímu tréninku,“ uvedl Pavel Novák, tělocvikář ze základní školy Ostrovní
Štětí.

Lukáš Helešic, olympionik
z Rio de Janeira, juniorský mistr
světa na dvojce bez kormidelníka a vítěz Světového poháru ve
veslování, se exhibičně zapojil
do závodů. Ve dvou jízdách soutěžil v ujeté vzdálenosti na jednu
minutu proti učitelům a následně i studentům. Překvapením
byl zejména výsledek Matěje,
studenta druhého ročníku gymnázia, který za vítěznými 368
metry Lukáše Helešice zaostal
jen o 36 metrů.
„Uchvátila mě hlavně skvělá atmosféra. Překvapil mě

počet dětí a škol, které se na
závodech sešly a také to, že
výkony všech dětí byly hodně
vyrovnané. Dost mě bavilo,
že se závodí ve čtyřčlenných
týmech, všichni si fandí a vzájemně se podporují. Myslím si,
že takový formát závodů je pro
děti super,” vyzdvihl Lukáš
Helešic.
„Byla vidět radost dětí z něčeho nového. Pro většinu
z nich to byl pohyb, který nedělají každý den a vzájemně se až
neuvěřitelně povzbuzovali. Takováto zábavná forma je podle
mě ta správná cesta, jak přivést
další děti ke sportu,” doplnil
Jiří Řezníček, místostarosta
Roudnice nad Labem.
„I když jsme se neumístili
moc dobře, tak to bylo super.
Podcenili jsme trénink předávky a na tom jsme ztráceli hodně času. Ale bylo skvělé, že tam
byl Lukáš, který byl i na olympiádě, a se všemi z nás si potřásl rukou a povídal si s námi.
Také nám hodně fandil,” shrnul své zážitky Matěj Makovič-

Žáci se účastnili štafetového veslařského klání. Podpořit je přišel olympionik Lukáš Helešic.

ka, student primy z Gymnázia
Roudnice nad Labem.
Projekt Labe arény Česko
vesluje vznikl v Ústeckém kraji,
a to jako štafetové veslování pro
žáky a studenty na trenažérech
(Školní liga). Aktuální školní
rok probíhá již čtvrtý ročník.
Tato sportovní akce roste s každým rokem a z mateřského Ústeckého kraje se postupně rozšiřuje i do dalších krajů, například
Libereckého nebo Středočeského kraje, ale i do Jihomoravské-

ho a Severomoravského kraje.
Nově je cílem Labe arény, která
Česko vesluje organizuje, zapojit do veslařského sportu nejen
školy z celé České republiky, ale
hledat i nové talenty veslařského sportu. Celkově již stoupnul
počet škol, které se do projektu
Česko vesluje zapojily, na 53,
což představuje téměř pět tisíc
dětí. V nejbližší době se Česko
vesluje chystá do Markvartic,
Ústí nad Labem, Postoloprt
a Litvínova.

Ústecký kraj
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Nový náčelník Horské služby Krušných hor se představil hejtmanovi Ústecký kraj vydává brožuru Sociální

H

ejtman Ústeckého kraje
přijal ve své pracovně nového oblastního náčelníka Horské
služby pro oblast Krušné hory
Miroslava Račka. Horská služba
ČR je jednou ze složek Integrovaného záchranného systému.

Spadá do gesce Ministerstva pro
místní rozvoj, pod kterým vykonává svou činnost od roku 2005.
Náčelník Miroslav Račko vystřídal ve funkci Miroslava Güttnera. U Horské služby České republiky je od roku 2009, kdy zde
začal jako řadový zaměstnanec.
Cílem schůzky bylo především
vzájemné seznámení a potvrzení potřebnosti koordinace
krizového řízení horské služby
se složkami Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje. I proto byl schůzce přítomen vedoucí Odboru kancelář
hejtmana Luboš Trojna s tajemníkem bezpečnostní rady Marcelem Kucrem.

průvodce pro rodiče po ztrátě dítěte

M

Náčelník Miroslav Račko u hejtmana Bubeníčka.

Na délku měří Krušné hory
kolem 150 kilometrů - od Kraslicka v západních Čechách až po
Děčínský Sněžník. Průměrná

ateriál má sloužit především rodičům, kteří se
ocitli v těžké životní situaci. Ústecký kraj se inspiroval od Plzeňského kraje. Jeho cílem je předat
rodičům a jejich blízkým v této
těžké chvíli stručné a výstižné
informace o tom, na koho se
v první chvíli obrátit a nastínění
pravděpodobného průběhu následujících nelehkých dnů.
Brožura obsahuje stručné informace o dávkovém systému

v České republice, který se rodičů může týkat. Další údaje jsou
o krocích na matričních úřadech
a obsahuje také odkazy a přehledy organizací zabývající se touto
tématikou.
Brožura bude distribuována
do porodnic v kraji, sociálním
pracovníkům obcí s rozšířenou
působností a pověřených úřadů,
na kontaktní pracoviště Úřadu
práce ČR, případně na matriky
v kraji.

šířka pásu Krušných hor je 40 kilometrů. Horská služba Krušné
hory zaměstnává 12 stálých zaměstnanců a 55 dobrovolníků.

Račko: Stěžejní je pro nás spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou

V

skalním terénu, úrazy v těžko
přístupném terénu. Na nestandardní akce musí být člověk
dobře připraven.

ystudoval obor Kybernetika
a řídicí technika na Západočeské univerzitě v Plzni. Dnes už
se Miroslav Račko věnuje zcela
jinému oboru, jeho revírem jsou
Krušné hory. Dlouholetá práce
u horské služby ho vynesla až na
pozici náčelníka Horské služby
této severozápadní lokality.

Jsou Krušné hory zrádné?
Nevím, jestli zrádné, nicméně
dokáží ukázat i svou drsnou tvář.
Když se pohybujete ve vánici na
rozlehlých krušnohorských pláních, můžete se snadno ztratit,
nemáte se kam schovat, v tomto
smyslu zrádnost může být.

Jaký byl první impuls
k tomu, že jste zvažoval výběrové řízení na funkci náčelníka
Horské služby ČR?
Byla to nová výzva, chuť posouvat věci kupředu. Vždy jsem
se zajímal, co se děje ve vedení
Horské služby. Dále jsem cítil
podporu od svých kolegů, čehož
si cením.
Jste nově ve funkci, co budou
vaše první pracovní aktivity?
Ve funkci jsem čtvrtý měsíc, za
tu dobu jsem si přebral „úřad“
od svého předchůdce Miroslava
Güttnera, který mi byl nápomocen. Řeším standardní úkoly na
pozici náčelníka jako je zabezpečení služeb v naší oblasti, běžný
chod oblasti, administrativu,
investiční plány, opravy. Je toho
dost. Dále se snažím navazovat
kontakty v rámci IZS Karlovarského a Ústeckého kraje, stejně
tak na krajských úřadech. Tuto
činnost vnímám jako velmi důležitou a potřebnou. Zejména

funkční spolupráce se ZZS je
pro nás stěžejní.
Dřív jste pracoval u Horské
služby ČR jako záchranář.
K jakým nejčastějším událostem jste po celý rok vyjížděl?
U Horské služby je to tak, že
i náčelník oblasti zůstává zároveň jako záchranář v terénu,
mně osobně tato kombinace
vyhovuje, protože nejsem odtržen od každodenní reality v terénu. Co se týče výjezdů, tak
nejčastější výjezdy v zimě jsou
ke zraněným sjezdařům a snowboardistům, co se letní sezony

týče, jedná se o cyklisty. To je
taková rutina. Pak jsou to specifičtější zásahy s menší četností,
jako jsou pátrací akce, úrazy ve

Krušné hory zasahují také
na německé území. Jak se vám
spolupracuje s Němci? Ať už
při běžné komunikaci nebo
přímo při zásazích?
Spolupráce s německou stranou je dlouhodobou záležitostí.
Podle mého názoru je na velmi
solidní úrovni a je založena na
osobních známostech a přátelských mezilidských vztazích.

Miroslav Račko

• Narodil se v Kraslicích v západních Čechách.
• Vystudoval Fakultu aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni, obor Kybernetika a řídicí technika - bakalářské studium.
• U horské služby začínal jako zájemce na přelomu let 1998
a 1999. Členem horské služby se stal v roce 2005.
• V současné době je nejen náčelníkem Horské služby Krušné
hory, ale také místostarostou Bublavy.
• Jeho koníčkem jsou zimní i letní sporty jako lyžování, běžky,
běh, turistika, cykloturistika, hory, lezení, skialpinismus, trénování dětí.

Odchod od uhlí nejsou jen rekultivace. Ústecký kraj čeká proměna

P

řeměna Evropy v souvislosti s útlumem těžby uhlí,
přechod na čisté zdroje energie,
spravedlivá transformace uhelných regionů, to vše byla témata
konference „Towards to green
economy“, která se konala v polských Katovicích. Nechyběl na
ní ani Ústecký kraj jako jeden
z regionů, kterých se budoucí
transformace dotýká.
Ústecký kraj zde reprezentovaly krajská zastupitelka Lubomíra Mejstříková a vedoucí
oddělení uhelné regiony Jana
Nedrdová. Představitelé evropských uhelných regionů, euro-

poslanci a zástupci Evropské
komise diskutovali o plnění
závazků evropské unie k uhlíkové neutralitě do roku 2050.
To znamená především utlumit
těžbu uhlí a přechod ekonomiky
dotčených oblastí k čistým zdrojům energie.
Hovořilo se o zřízení „Fondu spravedlivé transformace“,
z kterého budou moct uhelné
regiony získat finanční prostředky na transformační projekty
k usnadnění odchodu od uhlí,
proměně hospodářství a zmírnění ekonomických a sociálních
dopadů. „Ústecký kraj může

z fondu získat až několik miliard
korun na revitalizační projekty
v území po ukončení těžby nebo
na přeměnu energetiky na nízkoemisní a bezemisní zdroje.
Jedná se o prostředky nad rámec
alokace pro operační programy
na roky 2021 – 2027,“ vysvětlil
smysl fondu 1. náměstek Martin
Klika.
Na akci byly prezentovány
zkušenosti a osvědčené postupy z uhelných regionů, které
procházejí transformací hospodářství v souvislosti s útlumem těžby. Je snahou všech,
aby transformace proběhla

spravedlivým způsobem, aby
sociální dopady na obyvatele
byly co nejmenší a nezhoršila
se životní úroveň. Proto je třeba
najít nová odvětví ekonomiky,
např. smart specializaci, nové
technologie, které zajistí rozvoj,
prosperitu a pracovní místa, a to
nejen v energetice. Důležitá je
také revitalizace území po těžbě. Nejde tedy jen o rekultivace,
kdy jsou území zalesněná, nebo
přeměněná v jezera, ale bez lidí
a ekonomické aktivity. Je třeba
tato území propojit s okolím
a socializovat. V Ústeckém kraji
se jedná až o 400 km2.

Strážníci Městské policie Chomutov získali
od krajských záchranářů přístroj AED

P

rimátor města Chomutov Marek Hrabáč převzal
z rukou ředitele Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje Ilji Deyla a náměstka Petra
Bureše automatizovaný externí
defibrilátor. Strážníci městské
policie v rámci projektu Časná
defibrilace v Ústeckém kraji budou plnit úlohu tzv. first responderů. Kromě defibrilátoru získali od záchranářů také vybavený
zásahový zdravotnický batoh.
Městská policie Chomutov
získala nový mobilní defibrilátor. Přístroj, který pomocí elektrického výboje dokáže zachránit lidský život. Umístí jej do
vybraného hlídkového vozidla.
Zvýší se tak šance na přežití pacientů s náhlou zástavou srdce.
Díky své trvalé přítomnosti v ulicích města jsou často strážníci
prvními svědky vážných zdravotních stavů kolemjdoucích
nebo nehod.
„Při zástavě krevního oběhu
nastává boj o každou vteřinu.

Mobilní defibrilátor okamžitě
vyhodnotí stav pacienta a nahlas
řekne, co je třeba udělat. Stačí
nalepit elektrody na hrudník
a zmáčknout tlačítko. I jediný
výboj, který vyšle, může zachránit lidský život,“ popsal činnost
defibrilátoru Prokop Voleník,
tiskový mluvčí krajských záchranářů.
„Naším cílem je umístit AED
přístroje především tam, kde
může častěji dojít ke kolapsovému stavu. Podstatou projektu
Časná defibrilace v Ústeckém
kraji není snaha záchranné
služby přesunout část svých povinností na ostatní složky integrovaného záchranného systému. Naší snahou je, zvýšit
šance jednotlivců na přežití při
vzniku náhlé zástavy oběhu.
Mnohdy bývají prvními zasahujícími právě strážníci městské
policie,“ řekl vedoucí koordinátor projektu Lukáš Vais ze
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje.

Primátor města Chomutov Marek Hrabáč (vlevo), ředitel ZZS ÚK
Ilja Deyl a statutární zástupce ředitele a náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese Petr Bureš při setkání a předání defibrilátoru
včetně zásahového batohu pro strážníky městské policie Chomutov.

Kraj požádal o platbu, na dva investiční projekty může získat až 160 milionů korun

Ú

Ústecký kraj v rámci své investiční činnosti buduje novou komunikaci
u Chomutova.

stecký kraj v rámci své investiční činnosti buduje
dvě nové komunikace – u města
Chomutova a u Roudnice nad
Labem. Obě akce jsou spolufinancované Evropskou unií
v rámci IROP. Ukončení etap
se váže se žádostí o proplacení
způsobilých výdajů. V případě
obchvatu Chomutova tak Ústecký kraj očekává platbu ve výši
102 milionů korun za 2. etapu
projektu a u Roudnice dotaci 30
milionů korun za 1. etapu.

„Realizace projektů je náročná práce vyžadující precizní administrativu. Bez dotací
z Evropské unie by ale Ústecký
kraj těžko zaplatil tak rozsáhlé
investice, jaké mu dotační prostředky umožňují. Jsem rád, že
se při průběžných kontrolách
opakovaně potvrzuje, že projekty umíme, jsou dobře připravené
i administrované. Výsledkem
jsou proplácené způsobilé výdaje
projektů. Ústecký kraj tak za hotovou etapu jednoho dopravního

projektu již obdržel 26,5 milionu
korun a očekáváme proplacení
dalších 132 milionů,“ řekl Zdeněk Matouš, náměstek pro regionální rozvoj, v jehož gesci jsou
také evropské projekty.
V rámci realizace projektu
„Nová komunikace u města
Chomutova“ se staví úsek komunikace na silnici III. třídy.
Cílem je zkvalitnění napojení
Chomutova a okolních obcí na
páteřní komunikaci I/13. Zčásti
se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově
a z větší části o výstavbu nové
silnice mimo území města Chomutova. Za první etapu projek-

tu již Ústecký kraj získal dotaci
ve výši 26, 46 milionů korun.
Druhá etapa byla dokončena 31.
prosince 2019, nyní kraj podal
žádost o platbu s očekávanou
dotací 102,2 milionu Kč.
Projekt „Nová komunikace
u města Roudnice nad Labem“
zahrnuje vybudování obchvatu
jižně od města a jeho napojení na
stávající silniční síť. Mezi hlavní stavební výstupy patří dále
4 mostní objekty, 4 okružní křižovatky a 2 protihlukové stěny.
Na konci roku 2019 byla ukončená první etapa a s tím souvisí žádost o platbu s předpokládanou
dotací 30 milionů korun.

Ústecký kraj
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Ústečtí v první desítce. Z olympiády dětí
a mládeže vezou osmnáct medailí
Pokračování ze strany 1
Na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže, které letos
hostil Karlovarský kraj, uzavřela výprava Ústeckého kraje ve
finálovém pořadí první desítku.
Od posledních her si tak polepšila o tři příčky. Na deváté místo
a domácí sportovce jí chyběly
pouhé dva body.
Z karlovarské olympiády si
mladí sportovci domů přivezli
celkem osmnáct medailí, to je
oproti minulým zimním hrám
dvojnásobek. K celkové bilanci šesti zlatých, pěti stříbrných
a sedmi bronzových medailí
nejvíce přispěli, spolu s karatisty, závodníci na snowboardu

a bruslích.
„Letošní olympiáda dětí
a mládeže naše očekávání určitě splnila. Oproti té minulé, kdy
jsme se jako kraj umístili předposlední, je místo v první desítce veliký úspěch,“ uvedla na vedoucí výpravy Lucie Drncová.
Ústeckým olympionikům se
dařilo v mnohých zimních disciplínách, avšak letos mladí sportovci slavili největší úspěchy
právě na rychlobruslařské dráze a na snowboardu. A to i přes
nepříznivé sněhové podmínky a časté změny v programu.
Vítězství na prkně vybojovaly
Anna Halašová ve snowboardcrossu a Sofie Biegelová v para-

lelním obřím slalomu. Z rychlobruslení si kraj odváží po jedné
z každého cenného kovu, ten
nejžádanější ukořistila za supersprint Hana Panešová.
Jednou z disciplín, do kterých vkládalo vedení výpravy
největší ambice, bylo karate.
Sport, který se letos poprvé
objeví na LOH v japonském
Tokiu, byl výjimečně zařazen
do programu zimní Olympiády
dětí a mládeže a hostily jej Mariánské lázně. Ústecká výprava
v tomto bojovém umění získala hned šest medailí, z toho
jednu zlatou, dvě stříbrné a tři
bronzové. Nejúspěšnější byl
tým mladších žáků ve složení

Adéla Čepičková, Kimi Zita
a Jan Bednář, kteří ve skupinové disciplíně kata obsadili první
příčku. První dva jmenovaní
pak uspěli i v soubojích kumite
jednotlivců.
Ne všichni sportovci byli se
svými výkony spokojeni. „Některým dětem to letos nevyšlo,
to se bohužel ve sportu stává.
Někdy člověk nemá svůj den,“
přiznala Drncová. A hned
s úsměvem dodala: „Ale do
příštích zimních her máte další
dva roky. Když nepolevíte v tréninku, tak se ten úspěch určitě
dostaví.“
Zpracovala: Stella McGoldrick (členka programu ČOV

Medailové úspěchy výpravy Ústeckého kraje:

Výprava Ústeckého kraje dorazila do Karlových Varů.

Zlato:
Smíšený tým, karate, kata team, starší dívky a chlapci,
Anna Halašová, snowboarding, snowboardcross, starší
dívky, Sofie Biegelová, snowboarding, paralelní obří slalom, mladší dívky, Marek Müller, alpské disciplíny, obří
slalom, starší chlapci, Hana Panešová, rychlobruslení,
111 m - super sprint, mladší dívky, Mirka Řeháková, Lyžařský orientační běh, krátká trať, dívky 14 let.
Stříbro:
Adéla Čepičková, karate, kumite jednotlivci, starší dívky -47 kg, Lenka Kovářová, karate, kumite jednotlivci,
dorostenky +52 kg, Jan Třešňák, akrobatické lyžování,
skicross, mladší chlapci, Jáchym Novák, alpské disciplíny, slalom, mladší chlapci, Hana Panešová, rychlobruslení, 333 m, mladší dívky.
Bronz:
Zita Kimi, karate, kumite jednotlivci, starší chlapci -50
kg, Smíšený tým, karate, kata team, dorostenky a dorostenci, Smíšený tým, karate, kumite team, starší dívky
a chlapci, Emma Maya Marešová, snowboarding, paralelní obří slalom, mladší dívky, Julie Sušická, snowboarding, slopestyle, starší dívky, Patrik Hendrych,
rychlobruslení, 500 m, mladší chlapci, Smíšená štafeta,
lyžařský orientační běh, štafeta, dívka, chlapec 14 let.
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S

ergej Alexandrovič Bezrukov, nový obchodní rada Ruské federace v ČR přijel
na Krajský úřad Ústeckého kraje, aby se
zde setkal s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Předmětem jednání byl zájem
z ruské strany o rozvoj mezinárodních vztahů na poli obchodu.
Česká republika je pro Rusko důležitým obchodním partnerem.
Jednání se zúčastnil také Jiří Aster, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a Jaroslava Kuszniruková, vedoucí
odboru strategie přípravy a realizace projektů.

N

a Výstavišti Zahrady Čech v Litoměřicích se uskutečnila pod hlavičkou
organizátorů Českého svazu chovatelů
a Základní organizace Litoměřice-Žitenice propagačně naučná výstava „Děti
a zvířata Litoměřice 2020“. Mezi návštěvníky nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Smyslem této akce bylo
především seznámit děti a mládež s chovanými drobnými a hospodářskými zvířaty, informovat je o jejich chovu či způsobu pečování o ně a tím u nich vyvolat zájem o zvířata, přírodu a chovatelskou činnost. V bohatém programu nechyběla výstava morčat,
expozice králíků, drůbeže a holubů.

O

kolí jezera Milada na Ústecku, kde se
konal první únorovou sobotu Milada Winter Run, přivítalo rekordních 564
závodníků. Delší 12 km trasu zvládl Aleš
Filingr před Janem Žaloudkem a Josefem
Procházkou. Ženský závod vyhrála s náskokem dvou minut Adéla Civínová, druhé místo brala Simona Nekolová a třetí Jarmila
Sobecká. Na kratší trase pěti kilometrů se z vítězství radoval Filip Drážďanský. Druhé místo patřilo Roy Brunsovi a třetí Erichu
Panitzovi. V kategorii žen vyhrála Lujza Sláviková před Ivanou
Vávrů a Zuzanou Kotěšovcovou. Svůj závod si odběhly také děti.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček přivítal ve své pracovně
krajského koordinátora a předsedu myslivecké rady okresního spolku v Ústí nad
Labem Bohumíra Freiberga, předsedu
myslivecké rady okresního spolku v Děčíně Václava Vomáčku
a členku okresní myslivecké rady Ústí a Klubu dam české myslivosti Helenu Machačovou. Myslivci hejtmana informovali
o stavu zvěře v lesích v regionu. Zároveň také připomněli, že se
bude na krajském úřadu dne 19. března 2020 konat odborná
myslivecká konference. Byly vydány nové učební texty pro výuku myslivosti (na snímku).

FILMOVÁ KANCELÁŘ ÚK

Č

eská filmová a televizní akademie nominovala na České Lvy za nejlepší televizní seriál také u diváků velmi oblíbený
seriál Most! O tom, jestli nakonec seriál
a jeho tvůrci dostanou Českého Lva, se
rozhodne 7. března v Praze.

Bronz pro Ústecký kraj vybojovala smíšená štafeta lyžařského orientačního běhu.

P
Biatlonisté při „ležce“.

o šest večerů se na obrazovkách České
televize bude od 23. února objevovat
kriminální příběh o drogovém dealerovi.
Seriál se vloni na podzim natáčel kromě
Prahy také v Ústeckém kraji za přispění
Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Příběh minisérie vznikl na
základě původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakladatelů Národní protidrogové centrály. Děj tak reflektuje zkušenosti
skutečných policistů z terénu a dal by se shrnout jako tři týdny
v životě drogového dealera, který působí v česko-vietnamské
drogové mafii. Několik dní strávili filmaři také v Ústeckém kraji.
Klapka padla například v Chomutově, konkrétně v areálu bývalých městských lázní z osmdesátých let 20. století (na snímku
z natáčení v Chomutově Lenka Krobotová).

S obcemi o dotačních příležitostech

O
Krajští karatisté brali cenné medaile.

Zlatá snowboardistka Sofie Biegelová a bronzová Emma Maya Marešová.

1. náměstek hejtmana Martin Klika (vpravo) se byl podívat na zápase Ústeckého kraje.

V rychlobruslení měla naše výprava také želízko v ohni.

dotačních titulech a možnostech získat peníze na
rozvoj měst a obcí se hovořilo na
konferenci pořádané Ústeckým
krajem ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Agenturou Czechinvest.
Konferenci zahájil 1. náměstek Martin Klika, který představil především krajské dotační
příležitosti. „Ústecký kraj vyhlašuje na 40 dotačních programů
a další možností jsou individuální dotace z Fondu Ústeckého
kraje. Program obnovy venkova
je letos posílený a dosahuje výše
skoro 30 milionů korun, navíc
se rozšířil o podporu přípravy
projektové dokumentace pro žádosti do Státního fondu životního prostředí. Pro menší obce to
může být velmi vítaná a důležitá
pomoc. V současné době také
připravujeme program na pod-

poru venkovských prodejen,“
připomněl konkrétní programy
náměstek Klika (na snímku).
Na programu bylo představení programu RE:START, který
je určený pro strukturálně znevýhodněné regiony, tedy i pro
Ústecký kraj. Hovořilo se o možném využití brownfieldů a dalších dotačních příležitostech
z národních zdrojů. Seminář
byl připraven v rámci krajského
projektu Regionální stálá konference.

Ústecký kraj
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Krušnohorské noviny oslaví 140 let od svého založení

P

o 72 letech opět ožilo tradiční vlastivědné periodikum pro Krušnohoří a České
středohoří. Současný redakční
tým Krušnohorských novin pokračuje v tradici, která započala
před 140 lety a přerušena byla
v roce 1943. Nové Krušnohorské noviny opět vycházejí od
roku 2015, navíc pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Historická série Krušnohorských novin (Erzgebirgs-Zeitung) z let 1880 – 1943 je pečlivě
opatrována v regionálních archivech a muzeích. Dodnes patří k cenným zdrojům informací
o Krušnohoří – regionu, který se
před půl rokem objevil na seznamu UNESCO.
Historicky první číslo vlastivědného titulu vyšlo 15. května
1880 s podtitulem „Orgán turistických spolků českého Krušnohoří a Českého středohoří“.
Turistické Krušnohorské spolky (Erzgebirgsverein) vznikaly
v Čechách od roku 1879. Prvními byly Jirkov, Horní Litvínov,
Kovářská (později s Vejprty
a Měděncem), Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice a Chomutov.
Krušnohorské noviny tyto spolky napříč Krušnohořím spojovaly.
Prvním šéfredaktorem časopisu byl Dr. Ambros Mayr,
profesor chomutovského gymnázia, vynikající filolog a literární historik. Ten dal časopisu

znamenitý koncept. V jednom
z úvodníků říká mimo jiné: „Šlechetné jsou účely, kterým jsou
listy určeny, jelikož se zasvěcují
nejsvětějšímu ze všech citů lásce k rodné zemi a k domovu,
jejichž krása a pověst by se měla
šířit, abychom nekráčeli naší domovinou jako cizinci.”
Když byl Dr. Mayr po jednoročním vedení časopisu povolán
na gymnázium do Bolzana, převzal redakci August Weymann
(předseda Krušnohorského spolku Most–Litvínov). V roce 1887
pak přešla redakce na Horský
spolek v Teplicích. Pod vedením
významného teplického podnikatele a průkopníka hasičstva
Reginalda Czermacka byl vlastivědný časopis výrazně rozšířen
a od března 1888 vycházel již
měsíčně.
Noviny se postupně staly věrným reprezentantem Krušných
hor a Českého středohoří. Zatímco některé jiné noviny a časopisy v době první světové války
zanikaly, Krušnohorské noviny
těžkou dobu, byť s omezeními,
přestály.
Od 1. března 1925 přebírá redakci Krušnohorských novin Dr.
Gustav Müller, profesor Obchodní akademie v Teplicích-Šanově.
Pod jeho rukama začaly Krušnohorské noviny vycházet opět
dvanáctkrát ročně. Časopis však
nepřežil vyčerpání způsobené
druhou světovou válkou, a tak
v dubnu 1943 vyšel naposledy.

SK krasobruslení Lovosice upořádal
v litoměřické Kalich aréně Mistrovství
České republiky v krasobruslení v sólových
kategoriích juniorů, tanečních párů žactva
a přebor České republiky v krasobruslení
v sólových kategoriích seniorů. Byl to vůbec
první šampionát v tomto sportu, který se konal na území Ústeckého kraje.
Akce se zúčastnil také hejtman Oldřich
Bubeníček. V pátek byl na programu krátký program juniorů a juniorek, v sobotu se
uskutečnily volné jízdy. Krátký program
juniorů vyhrál Filip Ščerba z UKK Ústí nad

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii

Obnovený časopis psal loni o hornické kulturní krajině Krušnohoří,
která se dostala na seznam UNESCO.

Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří si
spolu se saským partnerem HGV
Rechenberg-Bienenmühle předsevzal znovuoživit Krušnohorské noviny jako cenné historické
dědictví a zachycovat tak historické poklady regionu i významné události v Krušnohoří. A tak
vyšly obnovené „Krušnohorské
noviny“ poprvé po 72 letech - 15.
května 2015 v češtině, o tři roky
později pak opět i v německém
jazyce.
Kvalitně zpracovaná, nadčasová témata od fundovaných autorů, bohatě ilustrovaná zdařilými
fotografiemi i původní grafikou,
vycházejí na kvalitním křídovém

papíře. Součástí novin bývají nepravidelně i bonusová CD
a DVD. Vyšel tak již například
film o Moldavské dráze, o přesunutém kostele v Mostě či hudba
podkrušnohorského hudebního
souboru Collegium hortense.
Krušnohorské noviny jsou pravidelně distribuovány v ČR i v Německu, ale píší si o ně čtenáři
i z jiných zemí Evropy i ze zámoří
(zatím nejvzdálenější čtenáři časopisu žijí v USA a Norsku).
Obnovený vlastivědný časopis
již získal cenu „Prix non pereant“ Syndikátu novinářů České
republiky a nadací Pro Bohemia
za I. a II. místo v kategorii publicistika.

Ústecký kraj hostil poprvé v historii krasobruslařský šampionát juniorů a juniorek

A

únor 2020

Labem, který mimo jiné reprezentoval v roce
2016 Ústecký kraj na Olympiádě dětí a mládeže. Ve volném programu pak dominoval
Matyáš Bělohradský z Akademie Tomáše
Vernera v Praze. Mezi juniorkami zvládla
nejlépe svůj krátký program Kateřina Fričová z USK Praha a ve volné jízdě dominovala
Thea Reichmacherová z SKK Mariánské
Lázně.
Hejtman Oldřich Bubeníček se svěřenkyní trenérky Veroniky Lebedové (ASK krasobruslení Lovosice) Nikolou Křehlovou.

poznali kostel Narození Panny
Marie v Benešově nad Ploučnicí. Na výhru se může těšit: Oldřich Menc z Děčína, Daniel
Zelenka z Lovosic a Lenka
Hůsková z Teplic. Výhercům
gratulujeme.
Dnešní hádanka nás zavede
do úrodného lounského regionu. Obec, na kterou se z výšky
díváte, byla ve starších pramenech pojmenována jako Pšany.
Žije zde kolem 350 obyvatel.
První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1226. V jižní
části vesnice stojí na okraji
hospodářského dvora zámek
postavený na konci 16. století
Janem Hruškou z Března. Do-

chovaná podoba je výsledkem
barokní přestavby provedené
po třicetileté válce. V letech
1998 – 2006 se zde hrála nejvyšší fotbalová soutěž. Jednalo
se o vůbec nejmenší „město“,
ve kterém se 1. liga kdy hrála.
Místním klubem prošel mimo
jiné nejlepší český brankář Petr
Čech. Víte, o jakou obec nedaleko Podbořan se jedná?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 11. března 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
Reprezentativní výběr z monumentální sochařské a malířské tvorby umělce střední generace prezentuje výstava Tomáš
Polcar/Tvar je prázdnota, prázdnota je tvar. Potrvá do 10. 5.
2020 a je doprovozena komentovanou prohlídkou 5. 3. 2020.
Výstava Jaroslav J. Alt představí
obrazy a akvarely malíře, restaurátora, pedagoga a básníka.
Potrvá do 3. 5. 2020 a doplní ji
výtvarná dílna 18. 3. 2020.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výsledky 18. česko-německého sympozia „Proudění/Strömungen“, jehož tématem byl
humor, smích a záření naleznete
na výstavě Zářit/Strahlen. Sochy, malby, výšivky, videoinstalace, zvukové instalace, performance a jiné můžete zhlédnout
do 26. 4. 2020. Vernisáž je na
programu 11. 3. 2020 od 17.30
hodin.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Výstava Sádrovec – neobyčejně obyčejný nerost představuje
jeden z nejrozšířenějších minerálů na planetě z nalezišť v České
republice i ve světě. Vernisáž 5.
3. v 17 hodin. Výstava potrvá do
2. 8. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Na dobu před 30 lety můžete
zavzpomínat na výstavě „Jak se
změnil Děčín a jak jsme se změnili my a život kolem nás?“ K vidění jsou nejen fotografie z 80.
let 20. století z ulic města Děčína, ale i předměty denní a běžné

potřeby typické pro období normalizace. Výstava potrvá do 30.
8. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Kachle sedmi staletí/
Svět kachlových kamen představuje vývoj kachlů a kachlových kamen v severozápadních
Čechách od gotiky až po počátek 20. století. Výstava ukazuje
širokou škálu technik a motivů,
které se při výrobě kachlů používaly. Jejich umělecká výzdoba
odráží náboženský i společenský
život konkrétního historického
období a jeho duchovní i světské hodnoty. Vernisáž 3. 3. od
17 hod., výstava potrvá do 1. 8.
2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Městská památková
rezervace Litoměřice připomene
čtyři dekády památkové ochrany
trvající od roku 1978, kdy ministerstvo kultury ČSR prohlásilo
historické jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci.
Prostřednictvím dobových fotografií, plánů a doplňujících textů
je zachycena proměna památkového fondu. Výstava potrvá od
10. 3. do 12. 4. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Výstava Je libo vejce? představuje kalíšky na vajíčka ze sbírky
Ak. soch. Jany Mézlové.
I když tyto pohárky patřily k nejdrobnějším položkám
servisů, výrobci jim věnovali nebývalou péči – šálky na vajíčka
se staly nositeli trendů a módních vln. Výstava potrvá do 19.
4. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka Podle koho se jmenuje vítězná alej v našem regionu?
byla tajenkou naší lednové křížovky. Odpověď na ni byla: podle
Praotce Čecha. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od
kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Monika Trinerová ze Žatce, Václav Hlavsa z Třebenic, Marie Kobyláková z Košťan, Růžena Stránská ze Spořic a Miroslav Král z Podbořan. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše únorová 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 11. března, 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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