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DÚK má nového maskota

Známe turistické cíle v kraji

Křest publikace v ústeckém muzeu

OTEVÍRAL TRAŤ
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ÚDOLÍ

PATŘÍ SEM ZÁMEK,
ROZHLEDNA
A SKANZEN

NÁRODNÍ PARK
DOSTAL
K VÝROČÍ KNIHU

slovo hejtmana

Vážení spoluobčané Ústeckého kraje,

str. 4

str. 8

Biskupovy díky mířily k bojovníkům s pandemií

s příchodem června a prvních letních dní
se dále rozvolňují vládní opatření v boji
s pandemií. Příroda dopřává půdě vláhy,
po které jsme všichni volali. V našem kra
ji zatím naštěstí bez větších přívalových
dešťů a lokálních povodní.
V dosavadním boji s koronavirem Ús
tecký kraj jako celek obstál. V této výzvě,
která byla pro všechny z nás zcela nová, jsme se velice rychle museli
naučit flexibilitě a pohotovosti. A to vše s péčí řádného hospodáře.
Jako jedněm z prvních se nám podařilo zajistit ochranné pomůcky
pro naše příspěvkové organizace, nastavit unikátní distribuční sys
tém prostřednictvím pracovníků Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje a zaměstnanců krajského úřadu. Rychle jsme začali využívat
moderní technické prostředky pro dálkovou komunikaci formou vi
deokonferencí a průběžně vše vyhodnocovat na jednáních stálé pra
covní skupiny a krajského krizového štábu.
Jako první kraj v republice mimo hlavní město Praha jsme se roz
hodli podpořit osoby samostatně výdělečně činné jednorázovým
příspěvkem ve výši 25 tisíc korun pro 2 800 žadatelů napříč celým
regionem. První úspěšní žadatelé již podepisují smlouvy a dostávají
příspěvek. Celý objem 70 miliónů korun vyčleněných na tento dotač
ní program bude zcela jistě vyčerpán. Ne všechny dotační programy
byly zcela zrušeny, nebo pozastaveny. U některých došlo ke snížení
vyčleněných finančních prostředků a jsou dále realizovány a čerpány.
Doposud jsme neomezili a nezastavili investice. Investice jsou
z mého pohledu zásadním motorem postupné obnovy ekonomiky
regionu. Investiční výdaje nechceme snižovat vůbec. Ve Štětí již stojí
nově zrekonstruovaný most přes řeku Labe. Také my všichni může
me přispět obnově ekonomiky v našem regionu, když si naplánujeme
letní dovolenou v Ústeckém kraji, pro který platí, že „Krásu najdete
doma“.
Pěkné letní dny.

Nejdražší budova v kampusu
UJEP zkolaudována

P

ro Univerzitu Jana Evangelis
ty Purkyně v Ústí nad Labem
to byl velký den. Historicky nej
větší stavba ústecké univerzity,
Centrum přírodovědných a tech
nických oborů, byla dokončena.
Úspěšným závěrečným ko
laudačním řízením prošla nová
budova univerzitního kampusu
– CPTO. Výstavba tohoto stra
tegicky zásadního objektu uni
verzity získala finanční podporu
z MŠMT již v roce 2011.
Centrum přírodovědných a te
chnických oborů je nejsložitější
a nejdražší stavbou, která byla
doposud v univerzitním kampusu
zbudována. Spojuje dohromady
nejen dvě fakulty, přírodovědec

kou a životního prostředí, ale také
nabízí moderní sdílené laboratoře
(chemie, biologie, pedologie, eko
toxikologie, fyziky, nanotechno
logií a geografie) či novou menzu.
Její výstavba, včetně vybavení
nábytkem, se vyšplhala k 750 mil.
korun, přístrojové vybavení z pro
středků projektů EU bylo poří
zeno za dalších 250 mil. korun.
Bezmála 1 miliarda korun stojí
tedy za současným univerzitním
„klenotem“ – nejmodernějším
vzdělávacím a vědeckým pracovi
štěm ve špičkové kvalitě.
Na aktuální úspěšnou kolau
daci v následujících letních mě
sících naváže rozsáhlý proces
stěhování.

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích byla svědkem děkovné mše, která sloužila jako poděkování Integrovanému záchrannému systému
Ústeckého kraje, pracovníkům v sociálních a zdravotních službách či všem dobrovolníkům, kteří pomáhali zvládat nelehkou situaci během korona
virové pandemie. Mši vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant (na snímku uprostřed). Akci inicioval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

LEMUR 2020: Mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník proměnil nominaci v anketě, stal se vítězem

V

ítězem kategorie Tiskový
mluvčí – státní správa byl
v rámci 15. ročníku oborové
soutěže Lemur – Česká cena za
public relations 2020 vyhlášen
Prokop Voleník ze Zdravotnic
ké záchranné služby Ústecké
ho kraje, příspěvkové organi
zace.
„Už nominace v TOP 5 byla
pro mě velkým překvapením,
samotného vítězství si velmi
vážím, ale rozhodně to nepo
važuji pouze za svůj úspěch,
ale za úspěch celé Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého

kraje. Mám kolem sebe skvělé
kolegy a lidi, na které se mohu
profesně i lidsky spolehnout,
pracujeme na skvělých projek
tech, které mají smysl a sna
žíme se naši práci přiblížit co
nejvíce laické veřejnosti. Chtěl
bych zároveň poděkovat všem
spolupracovníkům, kolegům
i kolegyním za podporu,“ uvedl
k vítězství mluvčí krajské zá
chranky Prokop Voleník.
Na druhém místě se v rámci
kategorie Tiskový mluvčí – stát
ní správa umístil Jiří Fröhlich
(ČOI) a na třetím místě Jan

Rýdl (ŘSD). Slavnostní předá
vání cen se poprvé konalo on
line nejen z Centra současného

Ve finálové trojici byl Prokop Voleník (vlevo) společně s Jiřím Fröhli
chem (ČOI) a Janem Rýdlem (ŘSD).

Krajská zdravotní představila výsledek své největší
investiční akce, nový pavilon v teplické nemocnici

K

rajská zdravotní, a. s.,
představila výsledek nej
větší investiční akce ve své tři
náctileté historii. Je jím zcela
nový pavilon v areálu teplic
ké nemocnice. Připraveno je
v něm zázemí pro centrální
operační sály, centrální sterili
zaci a anesteziologicko-resus

citační oddělení s jednotkami
intenzivní péče.
Prezentace nového pavilo
nu a zdravotnických pracovišť
se uskutečnila za účasti hostů
v čele s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem
a 1. náměstkem hejtmana Ús
teckého kraje Martinem Klikou.

umění DOX+ v Praze a večerem
provázel herec a moderátor Mi
kuláš Křen.

Účastníky akce doprovodili
předseda představenstva KZ
Jiří Novák, generální ředitel
Petr Fiala, náměstek pro říze
ní zdravotní péče MUDr. Aleš
Chodacki a ředitel zdravotní
péče Nemocnice Teplice, o. z.,
MUDr. Tomáš Hrubý.
Pokračování na straně 2

Slavnostní přestřižení pásky v novém pavilonu.
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Červencové farmářské trhy

L

éto je tu a pro obyvatele re
gionu budou i v červenci při
praveny na náměstích farmářské
trhy. Na obvyklých místech bu
dou farmáři pro
dávat své výrobky,
které jsou známkou
té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočes
ké farmářské trhy
pořádá o. s. Český
um – Artificum Bo
hemicum pod záštitou hejtmana.
V naší pozvánce na červenec jsou
podrobně vypsané všechny far
mářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 1., 8., 15., 22. a 29. čer
vence od 8 do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 11.
a 25. července od 8 do 12 hodin.

Litoměřice: tržnice Felixe Hol
zmanna: pátky 3., 10., 17., 24.
a 31. července od 7:30 do 13 ho
din. Louny: Mírové náměstí, so
bota 18. července
od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václav
ské náměstí, úterý
7., 14., 21. a 28.
července od 8 do
12 hodin. Roudnice nad Labem:
Husovo náměstí, soboty 4. a 18.
července od 8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 3.,
10., 17., 24. a 31. července od 9
do 17 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 7., 14.,
21. a 28. července od 9 do 17 ho
din + čtvrtky 2., 9., 16., 23. a 30.
července od 9 do 17 hodin.

Turistika pro všechny už je i v Ústeckém kraji

N

a náměstí v Krásné Lípě se
uskutečnilo v rámci zahá
jení turistické sezóny v Českém
Švýcarsku slavnostní otevření
značené vozíčkářské trasy Krás
nolipskem. Jedná se o první
značenou vozíčkářskou trasu na
území Ústeckého kraje, šestnác
tou v České republice. Celková
délka je 13,5 km.
„Jedná se o úžasný projekt,
který nabízí rovné příležitosti
i při trávení volného času a tu
ristice. Navíc stezka krásně pro
pojuje České Švýcarsko s Lužic
kými horami a nabízí tak nové
turistické možnosti nejen pro
vozíčkáře, ale také handbikery
a třeba maminky s kočárky,“
řekl při slavnostním přestřižení

pásky náměstek hejtmana pro
cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Na přípravě a vyznačení trasy
se podílel Klub Českých turis
tů, Ústecký kraj, město Krásná
Lípa a České Švýcarsko, o.p.s.
Příprava, proznačení a vybavení
trasy stála 280 tisíc korun, 230
tisíc z toho hradil Ústecký kraj,
zbytek místní odbor Klubu Čes
kých turistů. Délka značeného
okruhu činí 8,8 km, spojka do
Jiřetína pod Jedlovou potom
dalších 4,7 km. Trasa je značena
plechovými tabulkami, osazena
informačními tabulemi a vyba
vena stanovišti s posezením.
Je značená jako červená, tedy
střední obtížnost. Na její údržbě
se budou podílet okolní města.

Kromě vozíčkářů se slavnostního přestřižení pásky účastnil náměs
tek hejtmana pro cestovní ruch Zdeněk Matouš (druhý zprava) či staros
ta Krásné Lípy Jan Kolář (druhý zleva).

Kraj již popáté podpoří začínající podnikatele

R

ada Ústeckého kraje roz
hodla o rozdělení dotačního
programu na podporu začínají
cích podnikatelů ve výši 4,2 mi
liónů korun. Celkem bude uspo
kojeno 24 žadatelů napříč celým
regionem. Kraj začínající podni
katele letos podpoří již popáté.
V rámci dotačního programu
pro začínající podnikatele bylo
v letošním roce podáno celkem
103 žádostí o dotaci, z nichž 96
splnilo podmínky dotačního
programu. Podpořeno bude 24
žadatelů, jejichž projekty získaly
nejvyšší bodové ohodnocení.
O dotaci pro rok 2020 mohl
v období od 6. února do 9. břez
na 2020 požádat každý malý
začínající podnikatel (právnická
i fyzická osoba), který má sídlo
nebo místo bydliště v Ústec
kém kraji, získal podnikatelské
oprávnění v daném předmětu

podnikání v roce vyhlášení do
tačního programu nebo v roce
předchozím, tj. v roce 2019 nebo
2018, a splnil podmínky progra
mu.
Celková finanční alokace pro
program je 4,2 milióny korun.
Maximální částka, kterou může
podnikatel od kraje získat je 200
tisíc korun, minimální pak 50
tisíc korun. Poskytnutá dotace
může tvořit maximálně 70 % cel
kových uznatelných investičních
i neinvestičních nákladů projek
tu. Maximální délka realizace
projektu je 12 měsíců.
Cílem dotačního programu,
který podporuje činnost ma
lých začínajících podnikatelů, je
zvýšení konkurenceschopnosti
Ústeckého kraje, rozvoj podni
katelského prostředí regionu
a tvorba nových pracovních pří
ležitostí.

Můj názor: BUDOUCNOST TEREZÍNA JE V RUKOU NÁS VŠECH
Ústecký kraj navrhnul městu Terezín zřízení příspěvkové organizace na celý komplex Terezína. Z tohoto plánu nakonec sešlo.
A proto bychom se Vás chtěli zeptat na otázku: Kdo by měl nést největší zodpovědnost za uchování vojenského odkazu Terezína
pro budoucí generace? Stát, kraj či samotné město Terezín? A proč?

Tomáš Rieger (ODS), krajský zastupitel
Rychlá odpověď na otázku
je stát a jeho orgány, neboť ty
mají za úkol pečovat o kulturní
a historické dědictví. Pro úpl
nost však musím dodat, že svůj
díl odpovědnosti musí mít rov
něž kraj, v němž Terezín leží,
samospráva města Terezína,
jeho občané a další subjekty,
kterých se osud Terezína nějak
dotýká. Město s rozpočtem větší
vesnice nemůže samo pečovat
o majetek, který mu v roce 1997
náhle spadl do klína. Rozlehlé
kasárenské objekty, které tehdy
město Terezín od armády bez
úplatně získalo, ani tenkrát ne
byly v bůhvíjak skvělém technic
kém stavu. A od té doby už zase
uplynulo 23 let a na kasárnách
v Terezíně dnes padají střechy.
Budoucnost Terezína je v rukách
nás všech. Od běžných obyvatel,
kteří tady budou žít, bude jim na
místě, kde žijí a zakládají rodiny,
záležet, a budou uvážlivě volit
své zastupitele. Pak sem také bu
dou přicházet podnikatelé a bu
dou zde vytvářet lepší podmínky
pro život. Ti „správně“ zvolení
zastupitelé budou pro město
pracovat a budou se za jeho lepší
budoucnost bít u vyšších orgá
nů. Dále přes firmy a spolky, kte
ré zde působí či budou působit
a Terezín jim přiroste k srdci (to
on umí, věřte mi!) až po zastupi
tele kraje, úředníky a funkcioná
ře krajských i ústředních orgánů
státu, kteří si budou vědomi
toho, jaký klenot v kraji či v zemi
mají a prosadí konečně třeba
i zápis Terezína do UNESCO,
jako se to podařilo Hornickému
regionu Krušnohoří. Zanedlou
ho končí udržitelnost projektu

na opravu a revitalizaci vybra
ných zchátralých terezínských
památek a spolu s tím končí také
sdružení města a kraje Terezín
– město změny, jehož úkolem
bylo opravy zajistit a památky
zpřístupnit veřejnosti. Co bude
dál? Jako dlouholetý zaměstna
nec Památníku Terezín jsem byl
rád, že po složitých jednáních
došlo mezi městem a krajem
k dohodě. Byly domluveny pod
mínky dalšího fungování končí
cího sdružení. Ulevilo se mi a na
budoucnost Terezína jsem zno
vu začal hledět s optimismem.
Překvapením proto pro mě byl
výsledek posledního zasedání
Zastupitelstva města Terezín,
v jehož důsledku celý tento plán
spadl pod stůl a zůstaly zase
jen otazníky, nejistota, padají
cí střechy a opravené památky,
jimž hrozí uzavření. Terezín si
po všech útrapách a nepřízních
osudu, jakými si ve své poměrně
krátké historii prošel, nezaslou
ží, aby byl zneužit jako politi
kum. Bohužel si nejsem jist, že
se tak právě neděje…

Stanislav Rybák (KSČM),
náměstek hejtmana
V úvodu jedno upřesnění.
Návrh na zřízení příspěvkové
organizace vzešel před dvěma
lety od města Terezín. Důvodem
bylo řešení dalšího fungování
sdružení Terezín-město změny,
jehož existence má příští rok
skončit. Ústecký kraj se tedy
pokusil tento návrh zrealizovat
a opět na návrh z Terezína na
bídl rozšíření péče příspěvkové
organizace o více objektů, než
které sdružení ke své činnosti
využívá. Jen na okraj – v péči
sdružení se jedná o pět objektů,

jejichž opravy a vybavení stály
téměř půl miliardy korun. Vše
pořízeno z dotace. Tím chci pře
jít k samotné otázce, kdo by měl
odpovídat za uchování odkazu
Terezína. Největší část dotace
byla na Dělostřelecká kasárna.
Ale ani dvě jednotlivé části sa
motného opevnění nebyly za
málo peněz. Terezín je skutečně
výjimečné město již svým vzni
kem a je nutné ho pro budoucí
generace zachovat. I to bylo dů
vodem, proč kraj na vznik sdru
žení přistoupil. Kraj svou úlohu
ve sdružení splnil na víc než sto
procent. V některých letech jeho
existence nesl naprostou většinu
nákladů na jeho činnost. Kraj
vyvíjí i řadu aktivit pro propa
gaci Terezína, významně přispěl
i na studii k budoucnosti města.
Největší chybou bylo, že se stát
zodpovědnosti za něj vzdal. Není
v možnostech samotného měs
ta, ale ani kraje, aby se všechny
budovy (některé mnoho let vů
bec nevyužívané a zchátralé)
opravily. Stát se musí k zodpo
vědnosti za tento skvost vrátit.
A nejedná se jen o finanční pro
středky. Jde i o pomoc při využití
objektů ve městě. V neposlední
řadě ale o „morální podporu“.
Tím mám na mysli více úsilí stá
tu na zařazení Terezína do pa
mátek UNESCO. Tato myšlenka
tu existuje již řadu let a zařazení
mezi tyto památky by nepochyb
ně městu velmi prospělo a navíc
si ji vzhledem ke své unikátnosti
určitě zaslouží. Je tedy nezbytné
řešit další osud Terezína společ
ně. Podle mého názoru měla již
před lety vzniknout vládní komi
se, která by za účasti zástupců
města a kraje budoucnost Tere
zína řešila.
Zdeněk Matouš (ČSSD), náměstek hejtmana
Pevnost Terezín je v rámci naší
země historický a architektonic
ký unikát a fenomén, který si
nepochybně zaslouží podporu,
a to jak finanční, tak v propaga
ci. Osobně ho řadím mezi sedm
divů Ústeckého kraje a místa,
která by měl každý aspoň jednou
v životě navštívit. V době svého
vzniku měla stavba vojenský

význam ochrany území a nutno
říct, že ho plnila velmi dobře,
žádná vojska už z této strany na
naše území neprošla. Pevnost
by si zasloužila zápis na seznam
UNESCO jako obdobné stavby
po Evropě, ale vlastně jej ani ne
potřebuje. Ústecký kraj chtěl už
dříve pozvednout věhlas tohoto
unikátu, proto také spolu s měs
tem vstoupil do sdružení Terezín
– město změny. Díky aktivitám
tohoto sdružení se podařilo in
vestovat půl miliardy korun do
rekonstrukcí vojenských budov
a opevnění, pořádaly se úspěšné
akce. Jen za posledních pět let
dal kraj na aktivity sdružení více
než 13 milionů korun (dalších
skoro 30 milionů pak dostalo od
kraje město Terezín). Připravo
vaný projekt krajské organizace
Pevnost Terezín měl na tuto čin
nost navázat a zabezpečit bu
doucí rozvoj a uchování tohoto
místa jako historické i turistic
ké zajímavosti. Fakt, že zastu
pitelé města na poslední chvíli
obrátili a couvli od společného
záměru města a kraje (přesto
že to původně byla právě jejich
iniciativa), vyvolává oprávněné
pochybnosti, jak se městu poda
ří vypořádat se s finanční zátěží,
kterou s sebou údržba a pro
voz historických budov nese.
Z mého pohledu by byla nejro
zumnější varianta příspěvkové
organizace kraje, který by nesl
tu hlavní zátěž a staral se o pro
voz a propagaci za spolupráce
města a s možností čerpat státní
dotace. V každém případě bude
kraj pokračovat v doprovodných
aktivitách, jako je výstavba cy
klostezky Ohře, vznik přístavu
Terezín nebo spolupráce na
marketingu terezínské pevnosti.

Krajská zdravotní představila výsledek své největší investiční akce,
nový pavilon v teplické nemocnici
Pokračování ze strany 1
Náklady na vybudování pavi
lonu včetně vybavení zdravot
nickou technikou dosáhly výše
392,5 milionu Kč. V nových
operačních sálech bude realizo
váno veškeré současné spektrum
operačních výkonů, které jsou
v teplické nemocnici prováděny.
Operovat zde budou cévy, klou
by, břišní dutiny a provádět lapa
roskopické zákroky. Na základě
rozhodnutí představenstva Kraj
ské zdravotní, a. s., došlo oproti
původnímu záměru k dostavbě
ještě jednoho nadzemního pod
laží pro umístění ARO a JIP.

„Ústecký kraj výstavbu nové
ho pavilonu v teplické nemoc
nici podpořil. Takové finance
slouží k tomu, aby obyvatelé
Ústeckého kraje měli k dispo
zici co nejlepší zdravotní péči.
Aby nemuseli jezdit na zdravot
nická pracoviště do jiných kra
jů. Abychom to kvalitní a dob
ré, pokud jde o zdravotnictví,
měli možnost nabídnout doma.
Všem, kdo se na této akci podí
leli, moc děkuji a přeji, ať nové
operační sály slouží mnoho
dalších let,“ zdůraznil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bube
níček.

Kraj děkuje pracovníkům z první linie
za práci v době pandemie

J

ako poděkování za obětavou práci nad rámec běžných povinností
v době koronavirové pandemie připravil Ústecký kraj pro zdravot
níky a zaměstnance svých příspěvkových organizací volné vstupen
ky do zoo, botanické zahrady, muzeí, galerií a na filmové produkce.
Kraj nakoupil cca tisíc rodinných vstupenek do každé zoologické za
hrady v regionu, 1200 lístků na produkce filmu Bourák v kinech po
celém kraji, 1000 rodinných vstupenek do botanické zahrady (která
je poskytla se slevou jako vlastní formu poděkování) a dále nabídne
bezplatné vstupenky do svých galerií a muzeí.

červen 2020

Takto vypadá nový pavilon teplické nemocnice z venku.

„Při sestavování krajského
rozpočtu je každoročně jednou
z priorit zdravotnictví. Děkuji
představenstvu Krajské zdravot
ní, jeho předsedovi i generální
mu řediteli. Jednání s nimi neby
la jednoduchá, na druhou stranu
musím říct, že za nimi stojí ob
rovský kus práce. Je to vidět ne
jen na teplické, ale i na ostatních
krajských nemocnicích,“ uvedl
1. náměstek hejtmana Ústecké
ho kraje Martin Klika.
Krajská zdravotní, a. s., má
v plánu v následujících třech

letech realizovat investiční zá
měry, které umožní dostavbu
tří nemocnic, které společnost
spravuje pro Ústecký kraj.
V areálu ústecké nemocnice
jde o nový pavilon s operačními
sály, odděleními JIP a standard
ními lůžkovými odděleními
vč. umístění kardiochirurgie.
Proběhne dostavba nemocnice
v Děčíně, pro kterou se připra
vuje nový pavilon Emergency
a také dobudování komplexu
v Chomutově (Emergency včet
ně JIP).

Ústecký kraj

červen 2020
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První cestující se svezli novou turistickou linkou T4 do Oparna

L

etošní nabídka turistické
sezóny Dopravy Ústeckého
kraje je bohatší o novou linku
Litoměřice – Lovosice – Cho
timěř. Na provozuschopnou
část trati, která je u Dobkoviček
poničena sesuvem půdy z roku
2013, se po téměř sedmi letech
vrátily vlaky. Novou linkou T4 se
turisté dostanou až do Oparen
ského údolí, které je oblíbeným
cílem výletníků. Slavnostního
uvedení do provozu se zúčastnil
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek spo
lu s ředitelem oblastního ředitel
ství Správy železnic Martinem
Kašparem a generálním ředite

lem společnosti AŽD Zdeňkem
Chrdlem.
V den spuštění linky T4 se
veřejnosti představil také nový
maskot Dopravy Ústeckého
kraje. Chameleon DUKáček
je v barvách DÚK. Setkávat se
s ním bude veřejnost na doprav
ních akcích. „Jsem rád, že se
nový maskot DÚK představil při
takové výjimečné události jako
je spuštění nové turistické linky
T4. Těší mě, že se tento návrh
společnosti AŽD podařilo zrea
lizovat a do oblíbených turistic
kých linek přibyla další atraktiv
ní linka. Věřím, že se cestující
mají na co těšit,“ řekl náměstek

hejtmana pro oblast dopravy Ja
roslav Komínek.
Provoz v rámci víkendové tu
ristické linky T4 na objednávku
kraje zajistí společnost AŽD.
O víkendech a svátcích se zde
turisté svezou modernizovaný
mi nízkopodlažními motorový
mi jednotkami RegioSprinter
s Wi-Fi, zásuvkami 230 V,
s možností přepravy kol a kočár
ků celkem sedmkrát denně. Spo
lečnost AŽD kromě bezplatných
teplých nápojů bude ve vlacích
zajišťovat prodej chlazených ná
pojů a drobného občerstvení.
Správa železnic do oprav de
vět kilometrů dlouhého traťové

ho úseku Lovosice – Chotiměř
investovala 13 milionů korun.
„Práce mimo jiné zahrnovaly
sanaci skal a částečné úpravy že
lezničních přejezdů. Na zastávce
Oparno byl opraven přístřešek,
ve stanici Chotiměř došlo k ob
nově nástupišť a přístupové cesty
k vlakům kolem výpravní budo
vy. Dále Správa železnic provedla
výřez vegetace a výměnu někte
rých pražců. Opravné práce jsou
koordinovány s připravovanou
investiční akcí, která následně
obnoví provoz trati Řetenice –
Lovosice v plném rozsahu,“ uve
dl Martin Kašpar ředitel oblast
ního ředitelství Správy železnic.

Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (druhý zprava) spolu s ředitelem ob
lastního ředitelství Správy železnic Martinem Kašparem a generálním ředi
telem společnosti AŽD Zdeňkem Chrdlem.

Ve Štětí se po rekonstrukci otevře most přes řeku Labe a obnoví se běžné fungování veřejné dopravy

P

o roce a čtvrt uzavírky se
1. července opět otevře,
zatím jen do zkušebního pro
vozu, most přes řeku Labe ve
Štětí na silnici III/26119. Most
byl uzavřen od dubna loňského
roku kvůli rekonstrukci cílené
na zlepšení stavebně-technic
kého stavu mostu, prodloužení
jeho životnosti, zesílení nosné
konstrukce pro přejezd těžkých
vozidel společně s vlakovými
soupravami na vlečce a zlepše
ní podmínek pro pěší a cyklisty.
Oprava vyšla téměř na 212 mil.
Kč a zajišťovala ji společnost
STRABAG a. s.
Spolu s otevřením mostu
se vrátí do normálních kolejí
i veřejná hromadná doprava,

kterou na Štětsku a Roudnicku
zajišťuje Doprava Ústeckého
kraje (DÚK). K 30. červnu bude
ukončen provoz dočasného mi
mořádného přívozu DÚK přes
řeku Labe mezi Štětím a Hně
vicemi (lodní linky 903) a ná
sledující den již začnou zelené
linkové autobusy DÚK jezdit ve
standardním jízdním řádu po
pravidelných trasách. Na někte
rých relacích se tak znovu zkrátí
cestovní doba. Pro cestující se
navíc od 1. července v autobuso
vé dopravě chystá i řada novinek
a úprav.
Nejdůležitější z nich vyzdvi
hl náměstek hejtmana Jaro
slav Komínek: „Hledali jsme
možnosti zlepšení cestování

Prozatímní přívoz DÚK přes řeku Labe mezi Štětím a Hněvicemi bude po
otevření mostu od července minulostí.

veřejnou dopravou a využívá
ní integrace a jednou z nich je
lepší propojení autobusové a že

Labská stezka je připravená na sezónu

L

abská stezka, jedna z nejob
líbenějších evropských dál
kových tras, se blíží v Ústeckém
kraji svému dokončení v režimu
cyklostezky. Aktuálně jsou ve vý
stavbě dva úseky, které by měly
být kompletně dokončeny na
podzim. Na některých dílčích
částech se ale možná cyklisté
projedou už v létě.
Ústecký kraj je realizátorem
a investorem cyklostezky Lab
ská stezka. V letošním roce

se pracuje v trase Třeboutice
– Křešice – Nučnice a Račice
– Hněvice. Vysoutěžená cena
45,2 milionu a 28,4 milionu se
může zvýšit o vícepráce v sou
vislosti s nestabilním terénem,
jiné úseky by naopak mohly být
pro cyklisty sjízdné již v letních
měsících, na začátku července
se má místy asfaltovat. Úseky
jsou spolufinancované z IROP
a SFDI, zhotoviteli jsou společ
nosti PORR a Strabag.

Labská stezka měří na území Ústeckého kraje 96 kilometrů.

„Labská stezka je jedním z nej
lepších turistických produktů
v Ústeckém kraji, o čemž svědčí
i řada místních i zahraničních
ocenění. V současné době může
být ideálním lákadlem pro ná
vštěvníky z celé republiky, pro
tože nabízí možnost pohybu na
čerstvém vzduchu v příjemném
a rozmanitém prostředí, přitom
v komfortním provedení a se stále
rostoucí nabídkou gastronomie
a dalších služeb a zážitků,“ řekl
náměstek pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Dokončením rozestavěných
částí bude dokončen úsek stezky
procházející Ústeckým krajem
v celkové délce 96 km. Ústecký
kraj do výstavby investoval více
než 400 milionů korun, jednotli
vé úseky byly spolufinancovány
dotací z ROP Severozápad, IROP
a SFDI. Ekonomický přínos cyk
lostezky pro region byl na základě
loňského šetření spočítán na cca
60 milionů korun za sezónu, při
čemž má stále potenciál růstu.
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lezniční dopravy v dané oblasti.
Od července proto zavádíme
novou autobusovou linku DÚK

číslo 639 pro lepší spojení města
Štětí se železničními stanicemi
Hněvice a Štětí.“
Na území města Štětí budou
dále upraveny trasy vybraných
autobusových linek, a to zejmé
na v souvislosti s probíhajícími
úpravami dopravní infrastruk
tury - novým sjezdem z mostu či
autobusovými zálivy v ulici Ci
helná, které nahradí autobusové
nádraží. U autobusů linky 635
dojde k několikaminutovým po
sunům většiny spojů v pracovní
dny pro zlepšení návazností na
vlak linky R20 Děčín-Praha v že
lezniční stanici Hněvice. Linku
635 dočasně ovlivní také uza
vírka Údolní ulice v Úštěku – po
dobu uzavírky pojede autobus

podle výlukového jízdního řádu.
Linka 681 do Vědomic bude
posílena novými spoji v odpo
ledních hodinách. Na autobu
sové lince 672 bude v pracov
ních dnech doplněn pár ranních
spojů do místní části Podlusky,
který zajistí i ranní školní spo
jení ze Záluží do Štětí. Na lince
685 ve školních dnech přibydou
dva spoje mezi Budyní nad Ohří
a Dušníky. Místo linky 634 bude
nově ranní spoj z Počeplic do
zastávky „Štětí, záv.“ zajišťo
vat linka PID 369. Na ostatních
autobusových linkách DÚK
v oblasti (625, 626, 633) dojde
jen k mírným úpravám odjezdů
u některých spojů, a to maximál
ně o 5 minut.

Hejtman přivítal zástupce Ředitelství silnic a dálnic

N

a hejtmanství přijeli zástupci Ředitelství sil
nic a dálnic, aby informovali hejtmana Oldři
cha Bubeníčka o pokračujících stavbách na silni
cích I. třídy a dalších novinkách v oblasti dopravní
infrastruktury na území našeho regionu.
Předmětem schůzky, které se za ŘSD zúčastni
li ředitel společnosti Radek Mátl, ředitel Správy
Chomutov Martin Vidimský a ředitel úseku vý
stavby Radek Kůrka, bylo podání a projednání ak
tuálních informací například o postupu přípravy
stavby bílinského tunelu na I/13.
Hejtman byl seznámen také o dalším postupu
přípravy a realizace nedokončených úseků této
páteřní silnice I/13 (u Třebušic a Děčína), dále
pak o postupu přípravy a realizace jednotlivých
úseků D7 (zkapacitnění obchvatu u Loun, Posto
loprt, Panenského Týnce a Chlumčan), o postupu
přípravy obchvatu a přemostění u Žiželic, postu
pu přípravy dalších prioritních staveb na silnicích
I. třídy na území kraje včetně odstranění někte

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic u hejtma
na Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

rých bodových závad (sesuvy na I/13 apod.) či
problematika opěrné zdi obce Ludvíkovice.
Za úřad se jednání účastnil kromě hejtmana
také náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek
a Jindřich Franěk, vedoucí Odboru dopravy a sil
ničního hospodářství. Dále byla přítomna starost
ka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Doprava Ústeckého kraje se rozšíří o další přeshraniční linku

P

o několika jednáních se
podařilo prodloužení sou
časné autobusové linky 588
Chomutov – Hora Sv. Šebes
tiána do blízkého německého
města Marienberg. Prodloužení
autobusové linky zajistí přímé
propojení významných sídel
Chomutova a Marienbergu
s napojením např. na autobu
sovou linku do Chemnitz. Tento
záměr schválilo na konci dubna
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Na nové lince 588 je plánová
no od 18. 7. 2020 pět párů spojů
v pracovní dny a čtyři páry spojů
o víkendech. Marienberg, který
je umístěn na seznamu památek
světového dědictví UNESCO,
je také oblíbeným cílem občanů
Ústeckého kraje, kteří zde na
vštěvují jak památky, tak místní
aquapark.

„Snažíme se rozšiřovat a ze
fektivňovat dopravu nejen
v rámci našeho území, ale díky
našim linkám zajišťujeme také
dostupnost pohraničních re
gionů v sousedním Německu.
Bohužel předchozí měsíce nám
situace neumožňovala jezdit za
hranice, ale jsem rád, že už se
naše mezinárodní linky rozje
dou a cestující vyzkouší i novin
ku, prodlouženou linku do Ma
rienbergu, která je výsledkem
našeho téměř dvouletého jed
nání s německou stranou,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek.
Na Chomutovsku se tak jedná
o první linku s mezinárodním
přesahem. Doprava Ústecké
ho kraje provozuje také další
přeshraniční linky, na Teplicku
se jedná o autobusovou linku

398/360 Teplice – Zinwald (Al
tenberg - Dresden), na Děčínsku
o linku 435 Česká Kamenice –
Schmilka, na Ústecku o linku
452 Lovečkovice – Ústí n. L.
– Bahratal, na Litvínovsku 521
Litvínov – Brandov – Olbern
hau, na Šluknovsku o linku 401
Chřibská – Jiříkov – Ebersbach
a 409 Dolní Poustevna – Rum
burk – Seifhennersdorf – Varns
dorf a na Vejprtsku je to linka 583
Vejprty – Annaberg-Buchholz,
která začne jezdit až od července
z důvodu uzavírky hlavní silnice
B95 na německé straně. Na že
leznici je to pak U28 a L7.
Bohužel z důvodu situace na
hranicích žádná z přeshraničních
linek nebyla provozována. To se
od 15. června změnilo, kdy se pře
shraniční linky rozjely. Nová linka
588 vyjede nejdříve 18. července.

Doprava Ústeckého kraje má svého maskota

D

ÚKáček, tak se jmenuje
nový maskot Dopravy
Ústeckého kraje. Chameleon,
který svými barvami symbo
lizuje variabilitu integrované
krajské dopravy, pochází z díl

ny české firmy. Autorkou je
Mgr. Petra Fekarová. Veřejnost
se s ním poprvé setkala na za
čátku června při zahájení pro
vozu nové turistické linky T4
a setkávat se s ním bude nadále

na akcích Dopravy Ústeckého
kraje.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

a kaváren. Kromě ochranné
známky drží Dortletka také
značku ČESKÉ STŘEDOHO
ŘÍ regionální produkt®.

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak re
gionální výrobci produkují výrob
ky 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.

Sušenky Českého Švýcarska - ručně pečené sušenky
paní Martiny Janečkové z Rum
burku obsahují právě dozrá
vající ovoce, ořechy a bylinky
z Českého Švýcarska. Sezónní
chuť je lahodná, doplní náladu
právě probíhajícího ročního ob
dobí, a tak v tu správnou dobu
dostane tělo i ty správné výživ
né látky. Sušenky mají vysokou
výživovou hodnotu a jsou vhod
né jak pro doplnění energie na
cestách, ke kávě či čaji, ale také

jako chutný a pěkný dárek pro
vaše blízké. Suroviny pocházejí
od pěstitelů, farmářů a lokál
ních výrobců regionu Českého
Švýcarska. Sušenky jsou peče
ny z jemných celozrnných mouk
a čerstvých surovin v několika
speciálně navržených řadách –
Žitné celozrnné sušenky čoko
ládové; Pohankové celozrnné
sušenky čokoládové; Špaldové
celozrnné sušenky vlašské. Su
šenkám byla, zejména pro své
chuťové vlastnosti, udělena
značka ČESKOSASKÉ ŠVÝ
CARSKO regionální produkt®
Dortletka® – sněhové pečivo - Dortletka je originální
sněhové pečivo slepované a po
obvodu potřené speciálním
máslovým kávovým krémem,
obsypané směsí kávy a piško
tů. Příprava je časově náročná
stejně jako pečení. Vše podle
původní rodinné receptury pra

dědečka Josefa a dodnes vyrá
běné z nejlepších, pokud možno
lokálních surovin. „Byla bych
šťastná, kdyby se naplnilo moje
zatím tajné přání - co je pro
Francii makronka, to je pro Če
chy Dortletka,“ říká Jaroslava
Michalcová, majitelka Cukrár
ny a kavárny Dortletka. Přijďte
ochutnat Dortletku do Roudni
ce nad Labem, kavárna navazu
je nejen na rodinný odkaz, ale
zejména na kvalitu vídeňských
a prvorepublikových cukráren

Svíčková na smetaně a jemně zauzená drůbeží paštika dle
Restaurant & Café Republika
Chomutov - dva výběrové pokr
my z jídelního lístku Restaurant
& Café Republika Chomutov
jsou připraveny z regionálních
surovin a nesou značku KRUŠ
NOHOŘÍ regionální produkt®.
Prvním je svíčková na smetaně
v lahodné omáčce výrazné chutí
po silném karamelovém základu
a vůní doma zauzeného špeku
s klasickým houskovým knedlí
kem. Vše ozdobené terčíkem ze
zavařených brusinek, filátkem
citronu, smetanou a špekem
v pražené úpravě. Dále je to je

dinečně jemně zauzená drůbeží
paštika vyrobená z čerstvých
drůbežích jater a masa od míst
ního drůbežáře, červeného vína
Pinot Noir od březenského vi
naře, spolu s originálním histo
rickým postupem zauzení tzv.
za studena vylepšenými pomocí
dubových pilin macerovaných
ve fortifikovaném víně.

destinačních regionů Českého
středohoří a Dolního Poohří.
Je to rodinný podnik, na pas
tvinách můžete kromě kravek
a koz potkat Báru a Jana a děti
Vojtu, Aničku a Rozárku, kteří
se do chodu hospodářství od
mala zapojují. Občas vypomo
hou s péčí o kozy, krávy, pra
sátka a slepice také kamarádi.
V krámku na farmě můžete
ochutnat a zakoupit sýrařské
produkty z kravského i kozího
mléka s označením POOHŘÍ
regionální produkt®. Produkty,
například čerstvý kozí sýr Le
genda nebo Julčin tučný tvaroh
s medem, jsou vysoce ceněny
také v soutěžích Regionální po
travina Ústeckého kraje nebo
Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemy
sla Oráče.

Mléčné výrobky z Farmy
Létající koza - farma Létající
koza paní Barbory Marešové
se nachází poblíž obce Raná
v malebné krajině na hranici

Známe TOP turistické cíle v kraji i neobjevené skvosty Česka 2020

Z

ámek Jezeří, rozhledna
Jedlová a Archeoskanzen
Březno u Loun, to jsou tři do
sud neobjevené skvosty našeho
kraje, které agentura Czech
Tourism zařadila mezi čtyřicet
dva tipů z celé země. Jsou to
jedinečné turistické destinace –
hrady, zámky, kláštery či muzea
– v různých koutech českých
a moravských regionů, které by
rády přitáhly větší pozornost,
než jaké se jim dostávalo do
posud. Také známe nejnavště
vovanější místa Česka za rok
2019.

Mezi top cíle v celé České
republice za rok 2019 se zařa
dil Podkrušnohorský zoopark
v Chomutově, Pravčická brána
a soutěsky. K deseti nejnavště
vovanějším v Ústeckém kraji
potom patří kromě oblíbených
cílů v srdci NP České Švýcarsko
a chomutovského zooparku ješ
tě další dvě zoologické zahrady
v Děčíně a Ústí nad Labem a Pa
mátník Terezín. Nejvýraznější
úspěch v návštěvnosti zazna
menal Ústecký kraj v rámci celé
republiky v kategorii přírodních
cílů, kde obsadil osm z deseti nej

oblíbenějších míst. Opět se jedná
o lokality Českého Švýcarska,
jako je Pravčická brána, soutěs
ky, Mezná, Gabrielina stezka ad.
Pro letošní rok vybral Czech
Tourism z každého regionu tři
cíle do seznamu Neobjevených
skvostů Česka. Z našeho kraje se
jedná o rozhlednu Jedlová, Stát
ní zámek Jezeří a Archeoskan
zen Březno u Loun. „Všechny tři
cíle jsou atraktivní, přitom ne
právem trochu stranou hlavního
zájmu. Třeba Jedlová a okolní
Lužické hory jsou v bezprostřed
ní blízkosti Českého Švýcarska,

a přitom se jedná o stále trochu
neobjevený kus divoké příro
dy. Za sebe bych ještě seznam
doplnil o dva cíle, a to hornické
památky v Krušnohoří zapsané
na seznam UNESCO a vojen
skou pevnost Terezín, která stojí
ve stínu památníku, přitom se
jedná o historický a architekto
nický unikát,“ doplnil Zdeněk
Matouš, náměstek hejtmana pro
cestovní ruch.
Všechny cíle vybrané agen
turou CzechTourism jsou také
publikovány na portálu www.
kudyznudy.cz.

Zámek Jezeří má své kouzlo.

Ve Stadicích si Ústecký kraj připomněl odkaz Přemysla Oráče První osoby samostatně výdělečně činné dostanou 25 tisíc korun

P

ředstavitelé Ústeckého kraje v čele s hejtma
nem Oldřichem Bubeníčkem a starostka Řeh
lovic Jana Princová se ve Stadicích poklonili pa
mátce české státnosti a osobnosti raných českých
dějin Přemyslu Oráčovi.
Každoroční tradiční setkání u Pomníku Pře
mysla Oráče ve Stadicích k oslavě zemědělců,
mladé zemědělské generace a k připomenutí
památky Přemysla Oráče, symbolu české stát
nosti, se muselo letos v souvislosti s výskytem
koronaviru zrušit. I přesto Ústecký kraj památku
a odkaz Přemysla Oráče uctil, a to formou po
ložení květin. Aktu položení květin se zúčastnili
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
krajská radní Jitka Sachetová nebo starostka
Řehlovic Jana Princová.

V

rámci Dotačního programu
na zmírnění následků koro
naviru pro OSVČ bude vyplace
no prvních 574 zkontrolovaných
žádostí. Celkem bude mezi prv
ní úspěšné žadatele rozděleno
14.350.000 korun. Rozhodla
o tom Rada Ústeckého kraje.
První osoby samostatně vý
dělečně činné, které si úspěšně
zažádaly o poskytnutí dotace na
zmírnění následků koronaviru,
získají 25 tisíc korun. Jedná se
o 574 žadatelů ze všech sedmi

okresů kraje, mezi něž bude roz
děleno celkem 14.350.000 ko
run. Tyto dotace slouží k úhradě
nákladů spojených s podnikatel
skou činností, která byla utlu
mena v souvislosti s pandemií
koronaviru.
V rámci Dotačního programu
na zmírnění následků koronavi
ru pro OSVČ bylo v období od
11. do 22. května 2020 podá
no dohromady 4.800 žádostí.
Uspokojeno bude prvních 2.800
žadatelů, kteří splní podmínky

dotačního programu, tedy 400
z každého okresu. Celkem kraj
rozdělí mezi osoby samostatně
výdělečně činné 70 miliónů ko
run. Na každý ze sedmi okresů
tak vyjde částka deset miliónů
korun.

Hejtman Bubeníček pokládá věnec k Pomníku
Přemysla Oráče.

Made in České Švýcarsko – upleteno u nás

P

unčocháčové kalhoty a silo
nové ponožky. Tyto pojmy
zná snad každá žena. A právě
toto dámské zboží vyrábí spo
lečnost Schindler v Krásné Lípě
na Šluknovsku. Tradiční řemes
lo v Českém Švýcarsku žije od
roku 1854. V České republice
tak neexistuje žádná jiná podob
ná pletárna s více než 165 letou
historií výroby kvalitního pun
čochového zboží. Řemeslná vý
roba v Krásné Lípě nebyla nikdy
přerušena. Znalosti a know-how
se zde předávají již po desetiletí,
z generace na generaci.
Moderní technologie,
ale i pečlivá ruční práce
Novia Fashion (dnešní název
společnosti) pokračuje s úctou
a respektem k dílu předků ve
výrobě. Pro dosažení špičko
vé kvality ve výrobě využívá
moderní technologie, sleduje

vývoj v oblasti nejen v desig
nu, ale také v oblasti pletařské,
konfekční techniky a technolo
gií. Výroba opravdu kvalitní
ho zboží však klade obrovský
důraz také na osobní dohled
profesionálů a takoví jsou
v Krásné Lípě, ty žádné tech
nologie nenahradí. V souladu

s firemním mottem: „Tradice je
předávání tradice, ne uctívání
popela“ je představován sku
tečně tradiční regionální pro
dukt, krásnolipské punčochy,
pod značkou Schindler 1854
Krásná Lípa, která vzdává hold
zakladateli firmy, vše v novém
atraktivním balení.

10.8.2020

602 741 110
regionalnipotravinauk@centrum.cz

Výrobky společnosti? Známka kvality.

Ústecký kraj
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Krajští radní jednali ve Varnsdorfu o středoškolském kampusu

O

připravované rekonstrukci
Vyšší odborné školy, Střed
ní průmyslové školy a Střední
odborné školy služeb a cestov
ního ruchu ve Varnsdorfu jsme
již informovali. V minulých
měsících proběhlo hned ně
kolik jednání, které posouvají
tento projekt blíže k realizaci.
V současné době téměř vrcholí
práce na studii proveditelnosti
výstavby nového středoškol
ského kampusu ve Varnsdorfu,

která zahrnuje nejen kompletní
rekonstrukci vnitřních prostor
školy a školní kuchyně s jídelnou
v budově Mariánská 1100, ale
i výstavbu nového moderního
domova mládeže a sportovní
haly.
Náročnost celého projektu
dokresluje i výše prostředků
v řádech stovek milionů, které
hodlá zřizovatel školy - Ústec
ký kraj - do varnsdorfské ško
ly investovat. Koncem května

Jednání ve Varnsdorfu se zúčastnil také náměstek hejtmana pro oblast
školství Petr Šmíd (druhý zprava).

proběhlo na půdě krajského
úřadu za přítomnosti náměstka
hejtmana Ústeckého kraje Pet
ra Šmída a radního Ústeckého
kraje pro oblast investic a majet
ku Ladislava Drlého, představe
ní návrhu “kampusu” zástupci
firmy Pro Projekt Rumburk.
Jednání se zúčastnil také ředitel
školy Petr Kotulič.
„Představené navržené řešení
bylo všemi přítomnými hodno
ceno pozitivně a věříme, že se
podaří celý projekt dovést ke
zdárnému konci. Žáci, studenti
a zaměstnanci školy by tak za
několik let mohli studovat a pra
covat v podmínkách odpovídají
cím 21. století. Město Varnsdorf
by získalo novou oblast, která
svým pozitivním mladistvým
vzhledem bude vítat všechny,
kteří budou do města přijíždět,
nově se také více odhalí pohled
na majestátní budovu gymná
zia,“ uvedl nám ředitel školy
Petr Kotulič.

Krajští radní si společně
s investičním odborem Ústec
kého kraje udělali čas a zajeli
začátkem června návrh studie
představit do Varnsdorfu. Ná
vrh studie se zástupcům města
Varnsdorf zamlouval. Pokud
s tím budou varnsdorfští zastu
pitelé souhlasit, studie by měla
být představena veřejnosti na
jednání zastupitelstva města
Varnsdorf dne 25. června. Stu
die proveditelnosti by tak moh
la dostat zelenou. Investorem
celého projektu je však Ústecký
kraj a jediný, kdo by mohl stav
bu pozdržet v realizaci, je město
Varnsdorf, což ale z červnového
jednání nebylo patrné.
„Na základě vlastní zkuše
nosti mohu zodpovědně prohlá
sit, že valná většina škol v Ús
teckém kraji je pro žáky místem,
které splňuje všechny poža
davky na vzdělání v 21. století.
V tomto ohledu byla v minu
lých letech škola ve Varnsdorfu

Studie nového kampusu.

značně diskriminována. Proto
je výstavba tohoto kampusu pro
školu naprosto zásadní a důleži
tá. A to jak z pohledu umístění
ve Šluknovském výběžku, který
se potýká s řadou problémů, tak
i z hlediska současných náro
ků na vzdělávání. Šluknovský
výběžek byl dle mého názoru
v minulosti opomíjen. Až v po

sledních letech se začalo ve
větší míře investovat do škol
a školských zařízení po celém
Děčínsku a věřím, že také tento
projekt neskončí v šuplíku, ale
dojde k jeho realizaci,“ uvedl
nám náměstek hejtmana Ústec
kého kraje a radní pro školství
Petr Šmíd, který je duchovním
otcem tohoto „kampusu“.

Rodičům pomáhají mikrojesle, v kraji jich je osm I přes nervozitu dopadly praktické maturitní zkoušky dobře

R

odiče malých dětí často řeší nerudovskou otáz
ku – Kam s ním? Každý nemá k dispozici hlí
dací babičky nebo neomezený rozpočet. A školky
kapacitně nestačí, zvlášť pokud jde o děti mladší tří
let. V posledních letech začaly rodičům pomáhat
mikrojesle. V Ústeckém kraji jich funguje osm –
dvoje v Chomutově, dále v Žatci, Jirkově, Krupce,
Lounech, Teplicích a Podbořanech. Většina z nich
během pandemie koronaviru přerušila provoz,
nyní se vše vrací do starých kolejí.
Mikrojesle přijímají děti už od půl roku věku,
nejčastěji je navštěvují děti staré 1,5 - 2,5 roku.
Službu mohou využít rodiče, kteří pracují, studu
jí, nebo si práci aktivně hledají. To je případ Jitky
Lebedové z Teplic, maminky Vendulky. Jitka je ka
deřnice a tříletou rodičovskou si nemohla dovolit,
protože by přišla o pracně vybudovanou klientelu.
Využila proto Mikrojeslí Malinka. „Perfektní pří
stup pečujících osob nás příjemně překvapil. Měli
naši plnou důvěru a my mohli být v klidu v práci.
Vendulka chodila do Malinky ráda a mnohé se tam
naučila. Například se velmi brzo zbavila plenek,“
vzpomíná Jitka.
V Malince od 18. března omezili kvůli koronavi
ru provoz. „Od té doby až do konce března k nám
chodilo jedno dítě, protože rodiče to kvůli zaměst
nání potřebovali. Přes duben jsme měli zavřeno
a po květnových svátcích jsme provoz obnovili,“
přibližuje provozovatelka Mikrojeslí Malinka Len
ka Bukačová. V celém zařízení proběhla důkladná
dezinfekce včetně hraček, nově rodiče předávají
děti hned u dveří a do zařízení vůbec nevstupují,
samozřejmostí je časté mytí rukou a podepsaná
prohlášení o tom, že jsou děti i personál zdraví.

P

Děti jsou v mikrojeslích spokojené.

Podobnou zkušenost jako Jitka Lebedová má
i Šárka Plevková ze Žatce. Když byl jejímu synovi
rok, dostala Šárka nabídku pracovat na částečný
úvazek. Rozhodla se ji přijmout, aby ulevila rodin
nému rozpočtu. „Tomáška jsem svěřila Mikrojes
lím Chmeláček. Nejprve tam chodil jako náhrad
ník, později pravidelně. Děti tam neustále něco
tvořily, učily se básničky. O synka bylo výborně po
staráno, takže mé výčitky coby maminky se rychle
rozplynuly,“ svěřila se Šárka.
Mikrojesle v Žatci, Podbořanech a Lounech pa
třily k těm, které měly od poloviny března až do
poloviny května zavřeno. „Sledovali jsme měnící
se situaci a čekali, až se podmínky zlepší. Po dvou
měsících jsme konečně otevřeli. Zájem mají prak
ticky všichni rodiče a jsou rádi, že se jejich dětičky
vrátí zpět do prostředí, které mají rády, a oni sami
zpět do práce,“ říká jejich provozovatelka Veronika
Štábová.

raktické zkoušky na Hotelo
vé škole, obchodní akademii
a střední průmyslové škole Tep
lice začaly 8. června. Studenti
si vylosovali úkoly z odborných
předmětů dle svého zaměření
např. strojaři: frézování, měření
drsnosti nebo 3D modelování.
Studenti oboru IT se věnovali
např. návrhu a vytvoření data
báze, tvorbě webových stránek.
Studenti oboru dopravní pro
středky předváděli své umění
přímo v odborné učebně u au
tomobilu. Svůj úkol museli stu
denti zvládnout v rozmezí čtyř
hodin.
Také žáci a žákyně obchodní
akademie do posledních dnů
pilovali praktické úkoly např.
napsání dopisu v českém a ang
lickém jazyce, další úřední kore
spondenci a také odborné otázky
z účetnictví.
Na hotelové škole se u závě
rečné praktické zkoušky snažili
kuchaři, kuchařky, cukrářky,
číšníci i servírky. Přes lehkou
nervozitu většinu svých úkolů
zvládli. K vidění toho bylo mno
ho - slavnostní tabule, dorty,
flambování aj. Maturita čekala
i na absolventy oboru hotelnictví
a podnikání.

Zdárný průběh přijímacích zkoušek a maturit na lovosickém gymnáziu pandemie neovlivnila

N

avzdory letošní nestandardní situa
ci, kdy běžná výuka skončila na všech
školách již v polovině března, organizaci
posunutého červnového přijímacího řízení
ani maturitních zkoušek to naštěstí nijak
zásadně nepoznamenalo ani na Gymnáziu
Lovosice.
Jak k tomu uvedl jeho ředitel Marek Bu
šek, k přijímacím zkouškám i maturitám
se dostavili v úvodních řádných termínech
prakticky všichni přihlášení uchazeči o stu
dium i maturanti, což ve všech zkušebních
dnech značilo vždy několik desítek osob

přítomných v budově. „I při průběžném do
držování všech požadovaných hygienických
i epidemiologických opatření to ve finále
naštěstí neznačilo žádný zásadní provozní
problém,“ uvedl Bušek.
Obdobný průběh se očekával ve všech
vzdělávacích zařízeních zřizovaných Ús
teckým krajem i ve druhé polovině červ
na, kdy následovala profilová školní část
letošních maturit. Na lovosickém gymná
ziu letos za účasti předsedů zkušebních
komisí z gymnázií v Roudnici nad Labem
a Teplic.

Zkoušku dospělosti studenti zvládli. Foto:
Karel Pech/Deník

Číšník Vladimír Rychetský a servírka Adéla Říhová u praktické zkoušky a je
jich příprava slavnostní tabule na téma Chorvatsko a Slovinsko.

Po praktických zkouškách
maturanti dokazují svou při
pravenost i v teorii. V pondělí
15. června začala poslední část
maturity – ústní zkoušky. Bu
doucí ekonomové z obchodní
akademie mají 100% úspěšnost.
„Studenti 4.A přistupovali k pří
pravě zodpovědně a využili ne
plánovaně dlouhý „svatý týden“.
Ve svých výkonech zúročili i zvý
šenou péči učitelů maturitních
předmětů,“ doplnila zástupkyně
ředitele OA Olga Dlouhá. Stejně
jako celou výuku na zdejší škole
provází i letošní maturity poho
dová atmosféra téměř rodinné
školy. Kdo nepodcenil přípravu,

sklízí plody v podobě úspěšně
složené maturitní zkoušky.
Konaly se také přijímací
zkoušky na střední školy. Zá
jemci o naše studijní obory na
všech třech školách byli pozváni
již klasicky na hotelovou školu
v Teplicích. Byli to žáci, kteří
měli naše školy uvedené na 1.
místě. V těchto dnech žáci 9. tříd
odevzdávají zápisové lístky dle
svého rozhodnutí. Na nováčky
se už moc těšíme.
Připravila: Mgr. Jana Va
choušková, zástupkyně ředitele
školy Hotelová škola, Obchodní
akademie a Střední průmyslová
škola Teplice

Děčínská průmka s karanténou zacvičila

T

ělocvik distančně? To pro
nás na Vyšší odborné ško
le a Střední průmyslové škole
strojní byla výzva. V rámci
kondičního tréninku pedago
gové během karantény zorga
nizovali čtyři sportovní výzvy,
kterých se studenti naší školy
zúčastnili. Celkově se do akce,
která probíhala distančně od
11. dubna do 16. května 2020,
zapojilo přes 100 studentů.
Některá čísla jsou neskuteč

ná, například celkové kilome
try našlapané na kole dosáhly
hranice 9240 km a všichni
běžci překonali v součtu ne
skutečných 1600 km. Chtěli
bychom všechny sportovce,
kteří se třeba jen přihlásili,
vyzdvihnout, pochválit a ty
nejlepší odměníme. Zdolali
kolo, brusle, běh i posilování.
Pedagogové jsou tak náležitě
pyšní, že rozhýbali „na dálku“
celou školu.

Střední škola diplomacie a veřejné správy v Mostě odmaturovala ve státním režimu a přijímala nové studenty 1. ročníků

V

e dnech 1. a 2. června probí
haly státní maturitní zkouš
ky z matematiky, z českého ja
zyka a cizích jazyků, v pondělí 8.
června 2020 se konalo přijímací
řízení na střední školy do 1. roč
níků. Oproti loňskému roku byly
letošní maturity i přijímačky or
ganizačně změněny, a to v souvis
losti s bezpečnostními opatření
mi proti onemocnění COVID-19.
Již v brzkých ranních hodi
nách bylo nutno vytvořit sta
noviště pro registraci studentů
k maturitním zkouškám a v pří
padě přijímacího řízení pro
registraci zájemců o studium.
Díky počasí se registrace ode

hrávala na školním hřišti, tedy
na venkovním prostranství. Ke
všem termínům se dostavilo
vždy zhruba 120 studentů, spo
lečně s rodiči a doprovázející
mi osobami bylo v areálu školy
v testovací den téměř 200 osob.
K maturitním zkouškám letos
šli všichni studenti 4. ročníku
denního a 3. ročníku dálkového
studia, celkem 117 osob. Ve vý
běru mezi matematikou a cizím
jazykem jednoznačně zvítězila
angličtina. Všechny testy byly
připravovány CERMATem (Cen
trum pro zjišťování výsledků
vzdělávání), obsahovaly uzavře
né i otevřené otázky, zjišťovaly

gramatické, čtenářské, jazyko
vé a matematické kompetence
žáků. Vypracované testy opra
vuje zpětně CERMAT a výsledky
maturitních testů jsou již známy.
Od 15. června do konce červ
na budou probíhat ústní části
maturitních zkoušek. Konečný
počet úspěšných absolventů
bude znám až v červenci 2020.
Škola je připravena přijmout
zhruba 90 nových studentů do 1.
ročníku, tj. tři třídy, v závislosti na
úspěšnosti v přijímacím řízení,
a dále také na splnění kritérií, kte
ré škola vyžaduje. Konečný počet
přijatých studentů bude odviset
od přípravy na přijímací zkoušky.

Karanténa a bezpečnostní
opatření velmi ovlivnila i samot
ný chod školy, poněvadž na or
ganizaci a průběhu všech zkou
šek bylo potřeba sil a ochoty
všech pedagogických pracovní
ků, nemluvě o náročnosti zajistit
i nadále online výuku.
Současná situace měla i mno
ho pozitivních dopadů, všichni
jsme pracovali v online prostře
dích, žáci byli aktivní, používali
jsme řadu online zdrojů, včetně
videokonferencí. Je potřeba po
chválit jak pedagogický sbor, tak
samotné studenty.
Zpracovala: Kamila Pálová,
SŠDVS

Zájemců o studium bylo dost, škola otevře od září tři třídy.
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Krajská zdravotní vybuduje pro ústecké Kardiocentrum nový pavilon
R
ozvoj zdravotnictví v Ús
teckém kraji pokračuje.
Jeho zastupitelstvo rozhodlo,
že kraj v dalších letech podpoří
dostavbu nemocnic spravova
ných Krajskou zdravotní, a. s.
V ústecké Masarykově nemoc
nici vyroste zcela nový pavilon
s operačními sály, odděleními
JIP a standardními lůžkovými
odděleními, kam se přemístí
také celé Kardiocentrum KZ.
Náklady na vybudování nového
objektu včetně vybavení zdra
votnickou technikou se před
pokládají ve výši přibližně 1 350
milionů Kč.
„V současné době probíhá
veřejná zakázka na generální
ho dodavatele této v dalších le
tech klíčové investiční akce pro
rozvoj naší největší nemocni
ce. Kardiocentrum má ambice
získat od ministerstva zdravot
nictví statut Centra komplexní
vysoce specializované kardio
vaskulární péče. Ukazuje se, že

naše rozhodnutí rozšířit portfo
lio zdravotní péče pro obyvatele
Ústeckého kraje o kardiochiru
gii bylo správné,“ řekl Jiří No
vák, předseda představenstva
KZ.
Zahájit provoz kardiochi
rurgického oddělení a dalších
pracovišť souvisejících s kardio
chirurgickou operativou v ús
tecké nemocnici vedle zavedené
kardiologické kliniky se KZ po
dařilo díky osobnímu nasazení
současného předsedy předsta
venstva a iniciativě a cílevědomé
práci týmů pod jeho vedením.
První chirurgický výkon na srd
ci zde specialisté uskutečnili 22.
května 2018. Postupně se daří
navyšovat počet úspěšných kar
diochirurgických operací. Tým,
který se neustále zdokonaluje,
přichází s novými typy zákroků,
rozšiřuje jejich portfolio.
Důležitým mezníkem pro dal
ší rozvoj nového oboru v KZ, byl
úspěch ve výběrovém řízení na

poskytování akutní lůžkové péče
v oboru kardiochirurgie, které
se uskutečnilo na Ministerstvu
zdravotnictví ČR 19. února 2019
a následně uzavření kontraktač
ních jednání se zdravotními po
jišťovnami, když všechny při vý
běrovém řízení vyjádřily ústecké
kardiochirurgii podporu.
Na podzim 2018 se otevřelo
nové oddělení pro kardioanes
teziologii. Následně v roce 2019
vzniklo kardiocentrum. To navá
zalo po Nemocnici Na Homolce
spolupráci také s Institutem kli
nické a experimentální medicí
ny (IKEM). Podle memoranda
o spolupráci, zaměřeného na ob
last kardiovaskulární chirurgie,
které podepsali zástupci IKEM
a KZ, v dohodnutých případech
IKEM poskytuje pacientům KZ
specializovanou akutní a elek
tivní péči. Obě zdravotní zaří
zení zároveň deklarovala spo
lupráci i v kardiovaskulárním
výzkumu.

Na transformaci se Ústecký kraj připravuje konkrétními projekty

Ú

stecký kraj je jedním ze tří regionů České
republiky, které čeká zásadní proces trans
formace od těžby uhlí a energetiky k novým
technologiím. S tím bude souviset celková pro
měna orientace regionu, nutnost tvorby nových
pracovních míst s inovativním zaměřením. Právě
na toto téma se konal v Ústí nad Labem inspira
tivní workshop s představiteli místních samospráv
a úřadů a velkých společností, kteří připravují zá
sobník projektů do vznikajícího Plánu spravedlivé
územní transformace.
„Náš kraj stojí před výzvou a zároveň příležitos
tí. Na jedné straně se musíme připravit na ústup
těžby uhlí a odklon o energetiky a teplárenství, na
druhé straně musíme zajistit nové zdroje energie,
čisté zdroje, které budou sloužit nejen Ústecké
mu kraji, ale také celé republice. Na tom musíme
spolupracovat se všemi místními energetickými
společnostmi, s univerzitou, s městy, protože jsou
to právě oni, kteří budou připravovat a předkládat
zajímavé a inovativní projekty na podporu dalšího
rozvoje regionu,“ řekl v úvodu 1. náměstek hejt
mana Martin Klika, který se uhelnými regiony a je
jich transformací zabývá.
Na workshopu byl také člen evropského hos
podářského a sociálního výboru Petr Zahradník,
který informoval o finančních prostředcích, které
má Evropská unie připravené v rámci Fondu pro
spravedlivou transformaci. Právě z něj mohou
dotčené regiony čerpat peníze na realizaci prv
ních projektů. Pro Českou republiku by se mohlo
jednat až o 90 miliard korun. V Ústeckém kraji se
jedná např. o projektech stabilizace a revitaliza

ce jezer vznikajících po těžbě (PKÚ), národního
centra geoenergie (Ringen Litoměřice), krajského
energetického managementu (ÚK), bateriových
úložišť (ČEZ), testování autonomních systémů
a dalších.
Cílem veškerých aktivit je transformace energe
tických zdrojů (přechod na čisté zdroje energie)
v souvislosti s odchodem od uhlí, vytváření zelené
energetiky a nových pracovních míst jako náhrady
za zrušená pracovní místa v důsledku ukončování
těžby a zavírání uhelných elektráren, hledání no
vých oborů a nových perspektivních odvětví pro
náš kraj. Ústecký kraj na tom spolupracuje s další
mi dvěma uhelnými kraji v ČR, Moravskoslezským
a Karlovarským.

1. náměstek hejtmana Martin Klika na work
shopu.

Tlak na digitalizaci firmě „Vím o všem“ pomáhá

K

oronavirová pandemie a s ní
přijatá karanténní opatření
zasáhly a ještě zasáhnou eko
nomiku velmi výrazně. Jednou
z nejvíce ohrožených skupin jsou
začínající malí podnikatelé a fir
my. Nemají vytvořené rezervy,
nemají tolik zkušeností, začína
jí. Je to pro ně první velká a řek
něme hned doslova existenční
zkouška. A protože Ústecký kraj
a potažmo Inovační centrum
Ústeckého kraje, začínající pod
nikatele podporují, zajímá nás,
jak dobře právě startupy, které
absolvovaly podnikatelský inku
bátor, aktuální situaci zvládají.
Cyklus rozhovorů, jak se daří
podnikání v době pandemie,
otevíráme s Josefem Benešem,
zakladatelem a jednatelem firmy
Vím o všem, která vyvinula a do
dává vlastní software pro správu
stavební firmy, včetně online
stavebního deníku. Inkubátor
Startup Go absolvovala loni, vy
hrála závěrečné prezentace před
porotou a před nástupem karan
tény se jí dařilo velmi dobře. Zá
roveň je příkladem firmy, která
přináší pro své zákazníky řešení
pro digitalizaci, tedy něčeho, co
představuje aktuální trend a pří
ležitost do budoucna.

Josefe, jak ovlivnila koronavirová pandemie firmu Vím
o všem?
Možná to bude znít zvláštně,
ale na nás to má pozitivní vliv.
Věnujeme se digitalizaci staveb
nictví a plno firmám se to líbilo,
ale necítili tu potřebu digitalizo
vat. Krize to zcela zásadě obráti
la a tím se zvýšila poptávka. Za
čaly se ozývat i firmy, které nás
dříve odmítly, ale i plno dalších
menších firem.
Co je jejich hlavním problémem, který jim dokážete vyřešit?
Aktuálně je to docházka
zaměstnanců sledovaná přes
GPS – systém sám vytváří
mzdové náklady (šichtovni
ci), a tak má stavbyvedoucí
dokonalý přehled o mzdách.
Další kapitolou je focení sta
veb. Firmy často fotí průběh
stavby. Fotky nahrávají do naší
aplikace, čímž mají obě strany
(investor a majitel) přehled
o stavbě z pohodlí domova.
Samozřejmě nás stále oslovují
stavební firmy a řeší staveb
ní deník online, to je takový
základ. Dokonce sledujeme
i trend u státních zakázek,
které mají v podmínkách vý

běrových řízení použití online
stavebního deníku.
Jak jste se přizpůsobili aktuální době – museli jste např.
změnit strategii firmy? Nebo
jste nechali vše tak, jak je, a těžíte ze zvyšující se poptávky?
To rozhodně ne – změny se
nám nevyhnuly. Museli jsme
např. urychlit vývoj a jednání
s investory. Naskytla se nám na
trhu velká příležitost, kterou
musíme využít. Trochu se změ
nily priority vývoje nových funk
cí. Také jsme se více zaměřili na
sledování trhu práce s progra
mátory. A povedlo se nám najít
vhodného člověka a zaměstnat
jej interně, což by náš projekt
mělo zásadně posunout.
Vidíte v této krizi potenciální
příležitosti pro Vím o všem?
Vidím, a to pro nás jednu zá
sadní – plno stavebních firem
nechtělo ani přemýšlet nad di
gitalizací svých procesů. Možná
z pohodlnosti, možná jen z toho,
že nevěřili, že lze stavbu sledovat
pomocí online nástrojů. A ten
to mindset se „díky“ aktuální
situaci mění. Ani bych neřekl
postupně. Radikálně se mění.
A my věříme, že tuto šanci pro
měníme.

Vizualizace nového pavilonu v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na Severní Terase.

Filmová kancelář Ústeckého kraje hlásí: Jedeme dál

A

ktivity Filmové kanceláře
Ústeckého kraje se nezasta
vily. Naopak. Filmaři se vracejí
a chystají nové projekty. Novin
ka Ondřeje Trojana Bourák, na
táčená na Šluknovsku, šla 11.
června do kin, další natáčení
probíhají. Ústecký kraj chystá
pro filmaře dotační titul na pod
poru audiovizuální tvorby.
„V rozpočtu máme připrave
ný minimálně milion korun na
podporu audiovizuální tvorby
v Ústeckém kraji. Je to malá po
bídka filmařům, kteří se k nám
rádi vracejí i díky skvělé práci
filmové kanceláře. Ta jim po
máhá vytipovat ty nejvhodnější
lokality, anebo třeba vyjednávat
s místními samosprávami a úřa
dy. Dotace podpoří vznik nových

filmů a peníze pak štáb zase
utratí u nás, u místních dodava
telů,“ vysvětluje náměstek pro
regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje se podílela na vzniku filmu
Bourák režiséra Ondřeje Tro
jana. V regionu proběhnou dvě
slavnostní premiéry za účasti
tvůrčího štábu. První bude 29.
června ve 20 hodin přímo na mís
tě natáčení ve Varnsdorfu v cent
ru Panorama a druhá 30. června
od 20 hodin v Ústí nad Labem
v Hraničáři. Ústecký kraj také
nakoupil lístky na další projekce
v kraji. Ty rozdal jako poděková
ní zdravotníkům a pracovníkům
v sociálních službách za jejich
obětavou práci v době epidemie.

Kromě toho pokračuje v Ka
dani natáčení celovečerního
filmu režiséra Romana Němce
Kam motýli nelétají, v červnu se
rozběhne natáčení seriálu Čes
ké televize v Českém Švýcarsku
a koncem léta začne točit nový
snímek režisér Dan Svátek. Dal
ší dva filmy jsou rozjednané na
podzim. Pro zahraniční produk
ce proběhlo v jarních měsících
vytipování lokací např. v Ústí
nad Labem, Děčíně, Českém
Švýcarsku a Krušných horách.
20. filmový festival Litoměři
ce FIFELI se letos odehraje na
sklonku srpna s tématem Cesty
a osudy, mezinárodní festival
dokumentárních filmů ELBE
DOCK proběhne první týden
v září.

Ústecký kraj

červen 2020

Radní Jitka Sachetová: Kraj čelí suchu řadou opatření

Ú

stecký kraj vnímá problematiku sucha
jako zásadní problém. Proto připravil
podle radní kraje pro kulturu a památkovou
péči, zemědělství, životní prostředí a venkov
Jitky Sachetové řadu podpůrných projektů.
Sucho a nedostatek srážek začíná být
nejen pro tento region velký problém. Jak
tuto situaci vnímáte?
Území Ústeckého kraje tak jako většina
území České republiky trpí významným de
ficitem srážek, který pokračuje od roku 2015
a neustále se prohlubuje. Zásoby podzemní
vody se nestačí doplňovat a klesá průtok
v povrchových tocích. Řídce se vyskytující

Jitka Sachetová, radní kraje pro kulturu
a památkovou péči, zemědělství, životní pro
středí a venkov při letošní vzpomínce na odkaz
Přemysla Oráče ve Stadicích.

srážky zlepšují nasycení svrchních vrstev
půdy, ale do hlubších horizontů nestačí pro
niknout. Tento stav spojený s nadprůměr
nými teplotami zvyšuje pravděpodobnost
vzniku extrémního sucha a nedostatku vody
v letním období.
Jak lze tuto situaci řešit?
Problém sucha vnímám jako velmi palči
vý. Za jeden ze zásadních faktorů, který po
máhá aktuální situaci zlepšit, považuji zod
povědnou péči o krajinu. Ústecký kraj se na
zlepšení situace podílí prostřednictvím do
tačních programů, jejichž prostřednictvím
podporuje projekty, které pomáhají dopady
sucha zmírňovat.
Můžete být konkrétní?
V rámci Programu na podporu vodního
hospodářství v Ústeckém kraji je možné
čerpat dotace mimo jiné na stavby retenč
ních prostorů, vodohospodářská opatření
spojená s obnovou environmentálních funk
cí území jako revitalizace a obnova funkce
pramenných oblastí, revitalizace a úprava
toků a podobně. Prostřednictvím Programu
pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
poté poskytujeme dotace na zakládání vět
rolamů a protierozních vegetačních prvků,
doprovodnou zeleň, břehové porosty a další
dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les, vy
tváření přírodních tůní, mokřadů a přírodě

blízkých protipovodňových opatření, zaklá
dání biopásů na orné půdě a další činnosti
spojené s péčí o přírodní a přírodě blízké
biotopy.
Jak vypadá aktuální situace?
Vlivem epidemiologické situace, jíž jsme
čelili minulé čtyři měsíce, jsme bohužel byli
nuceni dotační programy pozastavit, neboť
bylo nutné finanční prostředky alokovat na
řešení zmírnění dopadů koronavirové pan
demie. Věřím ovšem, že v příštím roce opět
budeme moci vyhlásit v rámci stávajících
programů nové výzvy, abychom pokračovali
v kontinuální podpoře činností směřujících
ke snižování dopadů sucha.
Často zmiňujete rovněž otázku nakládání s odpady?
Ústecký kraj se aktivně angažuje v pomo
ci obcím se zlepšením systému nakládání
s odpady, o čemž svědčí vyhlášení Programu
pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025.
Z programu mohou obce v rámci jednotli
vých výzev čerpat dotace např. na oddělený
sběr a využití materiálově využitelných složek
komunálního odpadu, oddělený sběr a vyu
žití biologicky rozložitelných komunálních
odpadů či snižování produkce a podílu od
straňování směsného komunálního odpadu.
Připravil: Ústecký deník

Starosta města Krupka Zdeněk Matouš předal Cyklisté si mohou nabít svá elektrokola
Ústeckému kraji kopii certifikátu UNESCO
při Krušnohorské magistrále a v Mostě

H

ornický region Krušnohoří/
Erzgebirge, který byl 6. čer
vence 2019 zapsán na Seznam
světového kulturního a přírodní
ho dědictví UNESCO, obdržel na
konci roku 2019 od Ministerstva
kultury České republiky oficiální
certifikát potvrzující tento zápis.
V rámci jubilejní 100. schůze
Rady Ústeckého kraje předal ná

městek hejtmana pro regionální
rozvoj a cestovní ruch a zároveň
starosta města Krupka Zdeněk
Matouš kopii tohoto certifikátu
radní pro oblast kultury a pa
mátkové péče Jitce Sachetové.
Originál certifikátu je uložen na
radnici v Krupce. Kopie bude
uložena na Odboru kultury a pa
mátkové péče krajského úřadu.

M

ezinárodní
energetická
skupina Sev.en Energy
spustila před začátkem letní tu
ristické sezóny speciální projekt
Sev.en Energy for Bikers. Jeho
podstatou je vytvoření sítě na
bíjecích stanic pro elektrokola,
které vynikají univerzálností
a uživatelským komfortem. Do
provozu již bylo uvedeno prvních
deset stanic při tzv. Krušnohor
ské magistrále a ve městě Most.
V průběhu léta chce investor
spustit desítky dalších stanic
v Ústeckém kraji. Síť se skládá
z nabíjecích stanic PowerBox.
ONE. Díky nim s sebou e-bikeři
nemusejí vozit těžkou a nesklad

nou nabíječku, a dokonce ani
propojovací kabel, který je vždy
k dispozici na vyžádání u provo
zovatele. Z každé nabíjecí stani
ce lze dobíjet až čtyři elektrokola
najednou. Dobíjení v síti Sev.en
Energy for Bikers je zcela zdarma.
„Kouzlo projektu spočívá
v tom, že má ambici proměnit
celou kulturu cestování na elek
trokolech v Česku. Do budování
tak rozsáhlé a husté sítě nabíje
cích stanic v rámci jednoho re
gionu se totiž u nás dosud nikdo
nepustil,“ řekl Jakub Ditrich,
odborný garant projektu ze spo
lečnosti ekolo.cz.
Více na www.74b.cz

Lípa Musica bude i bez zahraničních umělců kvalitní

19.

Starosta Krupky a náměstek hejtmana Zdeněk Matouš (vlevo)
předává kopii certifikátu UNESCO radní pro oblast kultury a památkové
péče Jitce Sachetové a vedoucímu odboru kultury a památkové péče
Adamu Šrejberovi.
Výzva k podávání návrhů na Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Ausschreibung für den Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří
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ročník Mezinárodního
hudebního
festivalu
Lípa Musica, který je zapsán
do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje, se uskuteční
v termínu od 12. září do 28. říj
na s tradičním epilogem, který
se bude konat 4. a 5. listopadu
v České Lípě. Festival letos nabízí
řadu 20 koncertů a doprovod
ných programů na 11 místech
Libereckého a Ústeckého kraje.
Vzhledem k přijatým bezpeč
nostním opatřením se letošní
ročník uskuteční bez přítom
nosti zahraničních umělců
a nenabídne koncerty v Sasku.
Tato skutečnost se promítá i do
změny programu již dříve avizo
vaného zahajovacího koncertu
a současně Koncertu pro Libe

recký kraj, který se uskuteční
12. září v libereckém Divadle
F. X. Šaldy.
První koncert na území Ús
teckého kraje se uskuteční 28.
září od 19 hodin v kostele sva
tého Jakuba v České Kameni
ci. Vystoupí Cappella Mariana
v programu Ó světlo zrozené.
V sobotu 3. října od 19 hodin
odehraje na děčínském zámku
koncert zajímavé mužské se
skupení Lípa Musica Septet.
Koncerty po našem regionu za
vrší 6. října v teplickém kostele
svatého Bartoloměje Musica
Bohemica: Poezie lidové písně.
Více informací a informace
o vstupenkách se dozvíte na
webových stránkách festivalu
www.lipamusica.cz.

Mladí umělci přivezou do Roudnice
nad Labem opět divadlo

V

CENA EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ
PREIS DER EUROREGION ERZGEBIRGE
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge předá v letošním roce již po
desáté Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Cena je určena osobnostem, které svojí angažovaností významným způsobem přispěly k udržení a rozvoji tradic Euroregionu
Krušnohoří a mají významný podíl na vytváření podmínek a dobrých vztahů v přeshraniční spolupráci.

Die Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří verleiht in diesem Jahr zum
zehnten Mal den Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří.
Der Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří wird an Personen
vergeben, die sich um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
in der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří in herausragender
Weise verdient gemacht haben.

Návrhy s krátkým odůvodněním doručte do 15.9.2020
na email konecna@euroreg.cz
Vorschläge mit kurzer Begründung senden sie bis zum 15.09.2020
an jahn@euroregion-erzgebirge.de
www.euroreg.cz

www.euroregion-erzgebirge.de

prostorách augustinián
ského kostela v Roudni
ci nad Labem se uskuteční ve
dnech 10. až 12. července pod
taktovkou nezávislé studentské
umělecké skupiny OLDstars
sedmý ročník divadelního bene
fičního festivalu OLDstars on
the ROUD. Výtěžek z letošního
ročníku bude tradičně věnován
na rozvoj a opravy kláštera.
Diváci budou mít možnost
zhlédnout na tři desítky inscenací
ze stálého repertoáru OLDstars
a jejich hostů, a to včetně titulů při
pravovaných přímo pro tento roč
ník festivalu. „Letošní ročník fes
tivalu se nese v duchu „Přivážíme
divadlo do Roudnice,“ prozradila
koordinátorka festivalu Elisa Spe
váková. S heslem bude ladit i ko

lekce dárkových předmětů, které
budou na festivalu k zakoupení.
Festival proběhne za dodržení
všech hygienických standardů
a opatření. Velká část programu je
plánována pod širým nebem. Le
tošní program je mixem loňských
a letošních – nových inscenací.
Těšit se v Roudnici můžete na in
scenaci hru Torstena Buchsteinera
Nordost, úspěšnou komedii Portu
gálie maďarského autora Zoltána
Egressyho, na Naprosté cizince
od Paola Genovese. Mladý režisér
Ondřej Kulhavý nastudoval Ver
nisáž Václava Havla. V programu
se objeví i scénické čtení Český
ráj od Jaroslava Rudiše. Kromě
divadelních vystoupení budou pro
návštěvníky připraveny tradiční
prohlídky gotického kláštera.

7
krátce

H

ejtman Oldřich Bubeníček zaví
tal na pozvánku starosty městysu
Slavětín Jaroslava Jandla na Kystru,
kde si prohlédl revitalizovaný parčík,
nové místo plné budoucí zeleně, ve
kterém si oddechnou jak projíždějící
cyklisté, tak obyvatelé Kystry. Ústecký kraj tento projekt podpořil
dotací ve výši 300 tisíc korun.

H

ejtman Oldřich Bubeníček na zá
kladě pozvání od představitelů
Nadačního fondu CHAVERIM na
vštívil obnovený zámek v Libouchci
na Ústecku. Majitel zámku a zároveň
předseda Správní rady tohoto nadač
ního fondu Vladimír Černil, obnovil zámek z ruin i za pomoci
dotačních titulů Ústeckého kraje na obnovu kulturních památek.
Hejtman po prohlídce ocenil aktivity majitele zámku a předsedy
Správní rady Nadačního fondu CHAVERIM pana Vladimíra Čer
nila, který skloubil své podnikatelské aktivity s ušlechtilou věcí obnovou kulturních památek.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček se rozloučil s velvy
slancem Vietnamské socialistické re
publiky v ČR Ho Minh Tuan. Tomu
pomalu končí jeho mise velvyslance
v České republice. Hejtman poděkoval
prostřednictvím velvyslance za pomoc vietnamských občanům
Ústeckého kraje a Svazu Vietnamců Ústeckého kraje za dar v po
době osobních ochranných pomůcek v době pandemie. Jednalo
se o neobyčejnou vlnu solidarity. Na jednání byl za Ústecký kraj
přítomen Pavel Vodseďálek, předseda Výboru pro národnostní
menšiny. Ten vyzdvihl spolupráci se členy výboru a Svazu Viet
namců Ústeckého kraje například při vybudování náboženského
a kulturního centra Pagoda v Mostě.

P

ouze za přítomnosti pamětníků a po
litiků letos proběhl pietní akt k osma
sedmdesátému výročí vyhlazení obce
Lidice na Kladensku. Ten se tak poprvé
od roku 1945 konal bez veřejnosti. Ta
měla k památníku vstup po celé středeční odpoledne. Na hromadný
hrob zavražděných lidických mužů, kromě stovek lidí, položil kytici
také prezident České republiky Miloš Zeman. Z důvodu mimořádné
situace byl zrušen doprovodný program, jehož součástí měl být Dě
kovný koncert Pro Lidice, mše svatá na základech kostela svatého
Martina a přehlídka dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice.

U

památníku na žateckém hřbitově
se v neděli 12. července od 10 ho
din uskuteční pietní akt k 77. výročí vy
pálení Českého Malína na Volyni. Akce
se koná pod záštitou starostky Žatce
Zdeňky Hamousové. Pietní akt pořádá
Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

N

ástupcem Jaroslava Kubery
(ODS), který v lednu zemřel,
bude v Senátu teplický primátor a Ku
berův stranický kolega i blízký spolu
pracovník Hynek Hanza. Ve druhém
kole doplňovacích senátních voleb
získal 57,17 procenta hlasů. Porazil tak ředitele teplického gym
názia Zdeňka Bergmana (Senátor 21), který získal necelých 43
procent hlasů. Volební účast byla mizivá, k volebním urnám při
šlo ve 2. kole jen 9,26 procenta voličů.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček se zúčastnil pravidelné
ho jednání Klubu starostů malých obcí.
Tentokrát proběhlo v Charvátcích na
Litoměřicku. Pozvaný byl také starosta
Roudnice nad Labem František Padělek
a další starostové obcí na Litoměřicku. Mezi hlavní body jednání
patřila témata týkající se například stavu realizace rekonstrukce
mostu v Roudnici nad Labem či otázka vysokorychlostní tratě.

R

ok provozu má za sebou Proti
alkoholní a protitoxikomanická
záchytná stanice Krajské zdravotní, a.
s. – Nemocnice Teplice, o. z. Personál
oddělení zde ke 12. květnu 2020 ošetřil
822 klientů. Hospitalizováno bylo 618
mužů a 151 žen. Toto zdravotnické pracoviště, jediné v Ústeckém
kraji, zahájilo provoz 13. května 2019. Poplatek za hospitalizaci
v zařízení byl nastaven na výši 3000 Kč a slouží ke krytí nákladů
na zajištění této nepřetržité služby.

V

elký zájem vyvolal u dětí projekt
Pohádka pro radost, který má za
cíl přiblížit k sobě dvě různé věkové ge
nerace. Hlavním poselstvím bylo pře
dat namalované obrázky od dětí lidem
v domovech pro seniory a ostatních
pečovatelských zařízeních. Do progra
mu byl zapojen například Klub seniorů
Pohádka z Varnsdorfu, DS U nových
lázní Teplice, Dům sv. Ludmily v Chabařovicích či Klub seniorů
z Loun. Děti k mnohým kresbám přidaly veselé a někdy i velmi
dojemné vzkazy. Z domovů přichází mnoho krásných reakcí a po
děkování.

Ústecký kraj
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Hejtman Ústeckého kraje se zúčastnil prezentace knihy Geologie
Českosaského Švýcarska

H

ejtman Oldřich Bubeníček se
zúčastnil v ústeckém muzeu
prezentace knihy Geologie Čes
kosaského Švýcarska, na jejímž
vzniku se podílel i Ústecký kraj.
Za finanční podpory Ústeckého
kraje byla vydána publikace o ne
živé přírodě Českosaského Švý
carska, na jejímž vzniku se podílel
tým odborníků z několika význam
ných institucí. Její prezentace, kte
rá se konala v Muzeu města Ústí
nad Labem pod vedením ředitele
muzea Václava Houfka, se zúčast
nil hejtman Oldřich Bubeníček
a ředitel Správy Národního parku
České Švýcarsko Pavel Benda.
Kniha Geologie Českosaské
ho Švýcarska představuje na 576
stranách historii poznání území
celého Českosaského Švýcar
ska, pestré tvary pískovcového
reliéfu či historii dobývání ne

rostných surovin. Významnou
součástí publikace je také popis
26 geologicky zajímavých lokalit
z české i saské strany území. Od
borné texty jsou doplněny sché
maty, mapami či digitálními mo
dely terénu a spoustou krásných
fotografií.
Publikaci vydává Správa Ná
rodního parku České Švýcarsko,
Muzeum města Ústí nad Labem
a Ústecký kraj u příležitosti výro
čí založení obou národních par
ků. Volně tak navazuje na před
chozí publikační počin věnovaný
před deseti lety Pravčické bráně.
Kniha Geologie Českosaského
Švýcarska je již volně v prode
ji. Zájemci si ji mohou zakou
pit prostřednictvím webových
stránek Muzea města Ústí nad
Labem nebo osobně v muzejní
prodejně.

Ředitel muzea Václav Houfek a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bu
beníček knihu symbolicky pokřtili.

Čeští rytíři ovládli hokejový turnaj v Kanadě

Č

eský mládežnický hokej
zanechal v zámoří opět ne
smazatelnou stopu. V únoru se
uskutečnil v kanadském Québecu
61. ročník turnaj International
Pee-Wee. Česká republika dala
dohromady tým Czech Knights,
ve kterém byli zastoupeni také tři
hráči z Ústeckého kraje.
Na největším mládežnickém
turnaji na světě a takzvaném ne
oficiálním MS kategorie 13 let
získali kluci v kategorii Pee-Wee
AAA (pro třináctileté a mladší)
zlatou medaili. Tohoto úspěchu si
nemohl nevšimnout hejtman Ús

teckého kraje Oldřich Bubeníček,
který hráče i s jejich trenéry pozval
na krajský úřad, kde jim všem po
děkoval za vzornou reprezentaci.
„To, že má náš kraj zastoupení už
v těchto mládežnických katego
riích, může být velkým příslibem
do budoucna směrem k seniorské
reprezentaci,“ uvedl hejtman.
Současně v Kanadě startovaly
další české hokejové týmy. Hrálo
se dvacet kilometrů od Québecu
ve městě Lévis. V nejvyšší katego
rii AAA český tým turnaj vyhrál.
Startovalo v něm sedm zástupců
Ústeckého kraje. Tým vedli trené

ři Trefný a Štěpánek. V kategorii
AA pak naši získali stříbro. Z regi
onu tu hráli čtyři hráči.
Turnaj Québec (kategorie
AAA), výběr ČR - zlaté medaile.
Za Ústecký kraj tři hráči (brankář
z Litoměřic Tobiáš Tvrzník, útoč
ník z Bíliny Václav Rajchl a útoč
ník z Chomutova Vojtěch Čihař).
Turnaj Lévis (kategorie AAA),
výběr ČR - zlaté medaile. Za Ús
tecký kraj sedm hráčů (Šimon
Kříž, Filip Havlíček a Jan Trefný
(všichni Louny), Vít Záhejský
a Jaroslav Štěpánek ml. (oba
Most) a Karel Sýkora (Litvínov).

Turnaj Lévis (kategorie AA) výběr ČR - stříbrné medaile. Za
Ústecký kraj čtyři hráči (Jan Vla
dař z Litvínova, Josef Chládek
z Bíliny, Ivo Papadinec z Mostu
a David Pospíšil z Ústí nad La
bem.
V minulosti hrála na turnaji
Pee-Wee řada velkých hokejových
hvězd jako Sidney Crosby, Mario
Lemieux či Wayne Gretzky (z Če
chů například Dominik Kubalík,
Micheal Frolík či Jiří Tlustý).
O turnaj je velký zájem. Jen na
finále s českou účastí se přišlo po
dívat deset tisíc diváků.

Naučná stezka Česká silnice se otevřela veřejnosti

O

měsíc oddálila vládní opatření proti
šíření koronaviru termín slavnostního
otevření Naučné stezky Česká silnice v Ná
rodním parku České Švýcarsko. Ta se pro
návštěvníky a turisty otevřela 20. června.
Kvůli odkladu slavnostního otevření správa
parku také posunula termín montáže in
formačních panelů. Ostatní terénní prvky
naučné stezky jsou na jednotlivých stanovi
štích již osazeny.

Naučná stezka s dvanácti zastaveními
vede od hradu Šaunštejn u Vysoké Lípy po
hranici s Německem do Zadních Jetřicho
vic. Měří téměř šest kilometrů a návštěv
níky provede historií od střední doby ka
menné až po relativně nedávnou minulost.
Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republi
ky na základě rozhodnutí ministra životní
ho prostředí.

Filmová rekvizita z natáčení Pyšné prin
cezny, Uhlířova chaloupka, na Naučné stezce
Česká silnice. Foto: Tomáš Salov

červen 2020
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii po
znali kapli Botschen v Libou
chci na Ústecku. Na výhru se
může těšit: Kateřina Kybusová z Ústí nad Labem, Simona
Burdová z Děčína a Zděnka
Drabálková z Ústí nad Labem.
Výhercům gratulujeme.

Dnešní hádanka nás přiláká
do okresu sousedícího s kra
jem Karlovarským. Na úzkém
ostrohu, vymezeném na zápa
dě hlubokým údolím Pruné
řovského potoka a na východě
proláklinou jeho horského pří
toku, byl na počátku 14. století
založen hrad, na jehož jméno
se dnes ptáme. Hrad měl velký
strategický význam pro obra
nu země, neboť chránil horské
průsmyky, jimiž přicházeli do

Čech důležité dálkové cesty
z Německa. Je jedním z nej
starších hradů severozápad
ních Čech. Od roku 1963 je
hrad chráněn jako kulturní pa
mátka ČR. Znáte název tohoto
hradu?
Správné odpovědi může
te zasílat do středy 15. července na e-mailovou adresu:
hnizdil.v@kr-ustecky.cz nebo
na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. mediální komuni
kace, Velká Hradební 48, 400
02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e
-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky
Na webových stránkách Ús
teckého kraje naleznete virtuální
výstavu Osvobození 1945. Konečně mír!, která dokumentuje
méně známé skutečnosti o posled
ních týdnech druhé světové války
v Ústeckém kraji. Výstavu zajistil
Ústecký kraj a připravilo Muzeum
města Ústí nad Labem ve spolu
práci s muzei a archivy v Ústec
kém kraji.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Na výstavě úspěšné mladé uměl
kyně Moniky Žákové Ozvěny
fragility můžete zhlédnout povět
šinou monochromatické obrazy,
koláže a také trojrozměrné hliníko
vé objekty. Potrvá do 23. 8. 2020.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Máchovskou krajinou
připomene 210. výročí narození
Karla Hynka Máchy. Nabídne
návštěvníkům dobově rozdílné
reflexe Máchovy literární tvorby,
od romantismu přes realismus,
surrealismus až po současnost.
Potrvá do 6. 9. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Výstava Jaroslav Valečka.
Pictura Obscura představí autora,
jehož dílo je bytostně spojeno s po
hraniční oblastí severních Čech.
Svým osobitým způsobem nás
vtahuje do temných cest minulosti,
které se vepsaly do podoby zdejšího
regionu. Potrvá do 30. 8. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Na výstavu Lodě na známkách
se mohou těšit milovníci a přízniv
ci poštovních známek, tentokrát
na téma lodě a nejrůznější říční
a námořní plavidla. Výstava je do
plněna o trojrozměrné předměty,
které mají souvislost s výkonem

poštovního úřadu. Potrvá do října
2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Kachle sedmi staletí
/ Svět kachlových kamen před
stavuje vývoj kachlů a kachlových
kamen v severozápadních Čechách
od gotiky až po počátek 20. stole
tí. Ukazuje širokou škálu technik
a motivů, které se při výrobě kachlů
používaly. Jejich umělecká výzdo
ba odráží náboženský i společen
ský život konkrétního historického
období a jeho duchovní i světské
hodnoty. Potrvá do 1. 8. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Sancta Maria. Mariánská úcta na Litoměřicku předsta
vuje fenomén mariánské úcty jako
neodmyslitelnou součást naší kul
turní historie a sleduje zejména jeho
výskyt a projevy v litoměřickém re
gionu. Odráží jej jak v oficiální ka
tolické liturgii, tak v intimnějších
formách více spjatých s lidovým
prostředím. Potrvá do 1. 11. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
Expozice Za krásou kamenů
je věnována zajímavé a složité his
torii neživé přírody Lounska. Díky
horninám rozmanitého stáří a pů
vodu nám toto území poskytuje
obraz o postupných proměnách
krajiny Poohří, Džbánu i Českého
středohoří.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Neobvyklá Šedesátidenní výstava 6x10 vznikla jako reakce
na nucené šedesátidenní uzavření
muzea pro veřejnost. V šesti cyk
lech představí jedinečné sbírkové
předměty, které prošly restauro
váním, nebo je muzeum získalo
za zvláštních okolností. Potrvá do
2. 8. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka U kterého města se nachází úložiště Richard? byla
tajenkou naší květnové křížovky. Odpověď na ni byla: u Litoměřic. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje
dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Petr Pfefferle z Ústí nad Labem,
Marcela Topolová z Jenčic, Ilona Poustková z Poláků, Zbyněk
Haftstein z Loun a Marie Hovadíková z Jirkova. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše červnová křížovka má v tajence otáz
ku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin.
Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na kore
spondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme
do středy 15. července, adresujte je na Krajský úřad Ústeckého kra
je, 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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