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VÝSTAVA ZAHÁJILA
OSLAVY SPOLEČNOSTI

slovo hejtmana

Vážení a milí spoluobčané,
s příchodem července naplno odstartovala
letní sezóna a pro žáky a studenty prázdninové období. Otevřely se turistické atrakce a památky, bary a restaurační zařízení,
pořádají se první kulturní akce a koncerty.
I když je možné za přísnějších podmínek
cestovat k moři, držme se pro letošní letní sezónu hesla „Krásu hledejte doma“.
Prožijte pravou českou dovolenou, třeba i v našem domovském kraji.
Na webových stránkách www.branadocech.cz naleznete spoustu zajímavých informací, jak strávit dovolenou v Ústeckém kraji.
Přes každodenní masáž ze strany médií o rostoucím počtu nově
nakažených lidí onemocněním COVID-19 chci všechny obyvatele
Ústeckého kraje uklidnit. Nemusíte se bát, buďte ostražití, ale ne
bázliví. Na celý Ústecký kraj, který má přes 820 tisíc obyvatel, připadá 23 nakažených lidí, kteří se z nemoci léčí. Ve dvou okresech
(Děčín a Ústí nad Labem) dokonce již přes týden neregistrujeme
žádného nakaženého člověka (k datu 20. 7. 2020).
Přes nutné finanční úspory v rozpočtu se kraj rozhodl obnovit příjem žádostí o finanční podporu z Fondu Ústeckého kraje a rozhodoval o prvních žádostech. Pokračuje vyplácení příspěvku pro OSVČ ve
výši 25 tisíc korun, celkem už bylo rozděleno 48 milionů korun mezi
1919 úspěšných žadatelů. Na konci června jsme slavnostně předali
do užívání nově zrekonstruovaný most přes řeku Labe ve Štětí, další
investiční akce se dále plánují i realizují.
I když nám letní počasí občas svlaží letní déšť či bouřka, užívejte
si léto plnými doušky, bavte se, relaxujte a žijte naplno v Ústeckém
kraji. Podpoříte tak obnovu regionální ekonomiky a odnesete si jistě
stejně hodnotné zážitky jako od mořských břehů.
Krásné a pohodové léto.

Vodíková mobilita je budoucností kraje

V

návaznosti na uzavření
Memoranda o partnerství
a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako
zdroje čisté energie v Ústeckém
kraji zadal Ústecký kraj vypracování tzv. vodíkové studie, která
má za cíl posoudit možnosti využití bezemisní vodíkové mobility
a zpřístupnit informace všem
potenciálním aktérům v rámci
krajského využití vodíkové technologie. První část studie má již
kraj k dispozici, druhá by měla
být hotová do konce července.
„V souvislosti s transformací
Ústeckého kraje na nové a inovativní druhy průmyslu se využití vodíku v dopravě jeví jako
ideální řešení. Jedná se o ekologický, čistý zdroj energie, kterého je díky chemickému průmyslu v kraji dostatek. Právě zde je
příležitost pro budoucí rozvoj
našeho kraje,“ řekl k záměru vy-

užití vodíku 1. náměstek Martin
Klika.
Vodíkovou studii zpracovává
pro Ústecký kraj ÚJV Řež, a.s.
První etapa, kterou již kraj převzal, řeší v obecné rovině možnosti využití bezemisní vodíkové
mobility v hromadné dopravě
v rámci regionu a postup zavádění této technologie do praxe.
Výstupem druhé etapy pak bude
vlastní studie proveditelnosti
s již konkrétními návrhy (např.
rozmístění stanic, využití vodíkových vozidel v komunálních
službách ad.) včetně specifikací
a ekonomického zhodnocení.
Na studii, se kterou se seznámí všichni signatáři vodíkového
memoranda, naváže příprava
postupu zavedení této technologie a navazující studie proveditelnosti pro již konkrétní zájemce o zapojení do vodíkového
hospodářství v Ústeckém kraji.

Hejtman nominoval primáře Pavla Dlouhého
na cenu Českého červeného kříže

H

ejtman Oldřich Bubeníček
v souvislosti s pandemií
koronaviru nominoval primáře
infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
MUDr. Pavla Dlouhého na pamětní cenu Českého červeného
kříže – medaili „Děkujeme“, a to
za jeho zásluhy v boji proti pandemii COVID-19.
Pamětní děkovná medaile
vznikla v rámci společného projektu Českého červeného kříže
a České mincovny a je určena
těm, kteří se významně podíleli
na zvládání epidemie COVID-19.

Nese portrét Florence Nightingalové, patronky ošetřovatelek, která inspirovala Henriho
Dunanta k založení Červeného
kříže. Na lícní straně medaile se
poté nachází slova díků v několika světových jazycích.
Nominace na vyznamenání medailí „Děkujeme“ vyhodnotí skupina zástupců Českého červeného
kříže a České mincovny. Na slavnostním večeru poté předá Český
červený kříž společně s Českou
mincovnou 100 lidem mosaznou
medaili, 20 lidem stříbrnou medaili a 10 lidem zlatý dukát Děkujeme.
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Vítězství v soutěži Má vlast

OCEŇOVAL SE
UM A DOVEDNOSTI
STUDENTŮ

OHNÍČ A LOVEČKOVICE
USPĚLY
S PROMĚNAMI
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Unikátní most s vlečkou ve Štětí opět v provozu
N
a konci června se konalo
slavnostní ukončení rekonstrukce mostu ve Štětí na silnici
III/26119, která trvala déle než
rok. Této významné akce se zúčastnili představitelé Ústeckého
kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, starosta
Štětí Tomáš Ryšánek s dalšími
zástupci vedení města, vedení
společnosti Mondi Štětí, a. s.
a zástupci zhotovitele stavebních prací firmy STRABAG, a.
s. Tuto slávu si nenechaly ujít ani
desítky místních obyvatel.
„Jsem rád, že se krajská investice do této stavby vyplatila.
Obyvatelé Štětí, obcí na druhém
břehu řeky a lidé, kteří tudy projíždějí, se mohou opět přes Labe
přepravovat po mostu, nikoliv
přívozem. I když věřím, že pro
někoho mohl být tento způsob
dopravy kuriózní, z dlouhodobého hlediska jistě nebyl komfortní,“ sdělil v úvodu hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Po něm se ujali slova další
řečníci, mezi kterými nechyběli
za Ústecký kraj také radní pro
oblast investic Ladislav Drlý
a místostarosta města Štětí a zároveň krajský radní Miroslav
Andrt. Delegaci Ústeckého kraje doprovodil rovněž náměstek
hejtmana Petr Šmíd a radní Jitka
Sachetová.
Rekonstrukce mostu ve Štětí,
která patřila mezi nejnákladnější
investiční akce Ústeckého kraje,
byla zahájena 1. dubna 2019 za
účelem zlepšení jeho stavebně-technického stavu, prodloužení
jeho životnosti, zesílení nosné
konstrukce pro přejezd těžkých
vozidel společně s vlakovými
soupravami na vlečce a zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty.
Most bude plně průjezdný od 1.
července 2020.
Stavba nezahrnovala pouze
rekonstrukci mostu, ale i rekonstrukci severního a jižního komunikačního napojení
v předpolí Hněvice, severního komunikačního napojení
v předpolí Štětí, rozšíření chodníků pro pěší i cyklisty a novostavbu jižního komunikačního

Letecké záběry zrekonstruovaného mostu ve Štětí poskytla firma STRABAG, a. s.

Slavnostní pásku přestřihl také krajský radní Miroslav Andrt (první zleva), radní pro oblast investic
Ladislav Drlý (druhý zleva) a hejtman Oldřich Bubeníček (pátý zleva).

napojení v předpolí Štětí, kde
vznikl nový kruhový objezd.
Celkové investiční náklady se
vyšplhaly na částku 214,5 miliónů korun, z toho 194,2 miliónů
korun zaplatil Ústecký kraj, necelých 11 miliónů korun zaplatilo město Štětí a 6,7 miliónů korun uhradila společnost Mondi
Štětí, a. s.

V době rekonstrukce dopravovaly lidi z jednoho na druhý břeh řeky
přívozy.

Na slavnostní otevření mostu se přišlo podívat hodně lidí.

Ústecký kraj
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Srpnové farmářské trhy

P

rázdniny jsou v polovině
a s nimi také na náměstích
měst Ústeckého kraje jsou již
tradičně připraveni farmáři se
svými regionálními produkty. Na
obvyklých místech
budou prodávat své
výrobky, které jsou
známkou té nejvyšší kvality. Tradiční
Severočeské farmářské trhy pořádá o. s. Český um – Artificum
Bohemicum pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na srpen
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 5., 12., 19. a 26. srpna od 8
do 15 hodin. Chomutov: Náměstí
1. máje, soboty 8. a 22. srpna od

8 do 12 hodin. Litoměřice: tržnice Felixe Holzmanna: pátky 7.,
14., 21. a 28. srpna od 7:30 do 13
hodin. Louny: Mírové náměstí,
sobota 1., 15. a 29.
srpna od 8 do 12
hodin. Lovosice:
Václavské náměstí, úterý 4., 11., 18.
a 25. srpna od 8 do
12 hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, středa 19. srpna
od 9 do 16 hodin. Roudnice nad
Labem: Husovo náměstí, soboty
15. a 29. srpna od 8 do 12 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody, pátky
14. a 28. srpna od 9 do 16 hodin.
Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 4., 11., 18. a 25. srpna od
9 do 16 hodin + čtvrtky 6., 13., 20.
a 27. srpna od 9 do 16 hodin.

NAVŠTÍVILI NÁS

Hejtman přivítal na kraji
francouzského velvyslance

N

a krajský úřad v rámci oficiální návštěvy Ústeckého kraje zavítal velvyslanec Francie Roland Galharague, kterého přijal
hejtman Oldřich Bubeníček. Po vzájemném rozhovoru, představení regionu a diskusi o aktuálních společenských i politických
tématech připojil velvyslanec na závěr návštěvy svůj podpis do
pamětní knihy Ústeckého kraje.
Hejtman představil velvyslanci region, přičemž zdůraznil jeho
kulturní a přírodní památky, potenciál v rámci cestovního ruchu,
zemědělskou roli kraje, ale i průmyslovou roli jako energetické
zásobárny Čech. Na závěr připomněl historickou vazbu kraje
k počátkům české státnosti.
Velvyslanec Roland Galharague se zajímal především o dopady a následky pro region z hlediska pandemie koronaviru, kdy
měl Ústecký kraj jako sousední region Svobodného státu Sasko
uzavřeny státní hranice. Zajímal se také o česko-německé vztahy
na úrovni obou administrativních celků. Stranou nezůstaly ani
společenské otázky na vzdělanost obyvatel kraje, sociální složení
a hospodaření krajské samosprávy.

Roland Galharague se na závěr setkání podepsal do knihy návštěv.

V Žatci se uskutečnila pieta za vypálený Český Malín

U

památníku Malínských
obětí před městským hřbitovem v Žatci se konal pietní akt
k 77. výročí vypálení obce Český
Malín na Volyni. Akci uspořádalo
Sdružení Čechů z Volyně a jejich
přátel – region Žatec. Za spolek
byla přítomna i jeho předsedkyně Dagmar Martinková, která
se u památníku setkala s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem či starostkou Žatce
Zdeňkou Hamousovou.
Desítky obyvatel Žatce a další
pozvaní čestní hosté si poslechli
projevy přítomných k uctění památky. „Musíme si tuto historii
nejen připomínat, ale také s ní
seznamovat naše děti, mladší generaci, která může do budoucna
hodně změnit a zabránit tomu,
aby podobně trýznivý osud už nikoho nepotkal,“ uvedl v projevu
hejtman Bubeníček.

Za druhé světové války vypálili nacisté kromě Lidic a Ležáků i některé další české vesnice.
Jednou z nich byla obec Český
Malín na severozápadní Ukrajině. V červenci 1943 zde němečtí
vojáci zmasakrovali přes tři sta
českých osadníků. Osudného
13. července 1943 v sedm hodin
ráno obklíčilo obec asi patnáct
set německých vojáků. Obyvatelé byli pod záminkou přezkoumání dokumentů vyhnáni
ze svých domovů a odvedeni do
sousedního (Ukrajinského) Malína, ze kterého se podle svědků
už ozývala střelba. Vojáci oddělili ženy, děti a starce od mladíků a mužů, poté všechny muže
a část žen odvedli do kostela,
školy a jiných budov, které polili hořlavinou a podpálili. Ten,
komu se podařilo dostat ven, byl
následně zastřelen.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vzdal hold památce
obětem z Českého Malína.
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Můj názor: ŘEŠENÍ SPLAVNOSTI LABE? NIKDY NEKONČÍCÍ PŘÍBĚH
O plánované stavbě jezu na dolním toku Labe a jeho následném vlivu na životní prostředí se jedná již několik let. Za tu dobu se
uskutečnila řada jednání mezi zainteresovanými stranami. Stavba jezu na Labi má pomoci udržet řeku splavnou i při nedostatku
vody a podpořit tak lodní dopravu. Ústecký kraj výstavbu jezu dlouhodobě podporuje. A proto bychom se Vás chtěli zeptat na
otázku: Jak moc je podle Vás důležitá celoroční splavnost Labe pro lodní dopravu?

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Uvedené téma jsme dostali nedávno k vyjádření. Udělal
jsem si malou rekapitulaci, co
se od loňska změnilo. Kromě
toho, že Ředitelství vodních cest
hledá možnost, jak vyhovět stanovisku Národního parku České Švýcarsko, aby nepoškodilo
unikátní biotopy, a zatím netuší, zda nejsou v další ze slepých
uliček, tak stále trvají záporná
stanoviska ze strany ekologů,
proti kterým stojí snahy lobbistů na výstavbu jezů. Nové
informace, že by se v Německu rozhoupali a chtěli rovněž
splavnit Labe, žádné nemáme.
Němci považují stavbu jezů na
Labi na svém území za ekologicky škodlivou a rovněž ekonomicky nevratnou. Než trvat na
stavbě jezu za cenu nevratného
zničení přírodně cenné lokality, doporučuji se soustředit
na alternativní dopravu například prostřednictvím železnice.
Možná by čtenáři těchto novin
uvítali i jiná témata, protože se
nám blíží krajské volby. Třeba
bychom mohli zhodnotit, jak se
dařilo naší „krajské vládě“ splnit některé zásadní body jejich
Programového prohlášení. Například iniciovat vznik aktivních
teritoriálních záloh Policie ČR,
integrovat více území Šluknovského výběžku, dobudovat síť
cyklostezek či navyšovat prostředky na záchranu památek
atd. Zajímavých témat je jistě
dost, tak snad příště.

Jaroslav Komínek (KSČM),
náměstek hejtmana
Řešení splavnosti Labe respektive vybudování jezu u Děčína vypadá jako nikdy nekončící
příběh. Navíc v posledních letech
negativně ovlivněn neschopností
najít mezi MD a MŽP společnou
řeč k jakékoliv dohodě na jednotném postupu. A to i přesto,
že napříč názorům všech zainteresovaných orgánů všichni prohlašují, jak je lodní doprava ekologická, a to hlavně v návaznosti
na odlehčení nákladní automobilové dopravy a zatížení silničního provozu. Splavňovací plány
ožily po roce 1989, v roce 1994
byl předložen plán na výstavbu
dvou velkých stupňů v Dolním
Žlebu a ve Velkém Březně, pod
tlakem zelené ideologie byly jezy
zmenšovány, přemísťovány, až se
skončilo u projektu jezu Děčín.
Zvažovaly se i bezjezové varianty,
varianty s více nízkými jezy, prahové varianty, ale byly zamítnuty,
protože nezaručovaly požadované výsledky. Projektový záměr na
tento minimalizovaný jez byl od
roku 2005 v procesu posouzení
EIA, a to podáním oznámení ze
strany Ředitelství vodních cest
ČR. Vlastní dokumentace vlivů
na životní prostředí byla předložena Ministerstvu životního
prostředí v roce 2010 s tím, že
byla následně několikrát vrácena k doplnění, naposledy v září
2016. Důvodem opětovného
vrácení bylo zejména vyhlášení
nové evropsky významné lokality
Porta Bohemica soustavy Natura

2000. Aktualizovaná dokumentace EIA tak prochází opakovaně novým posouzením. Navíc
Správa Národního parku České
Švýcarsko nechala zpracovat
dvě studie a na to vláda pověřila
Ministerstvo zemědělství zpracováním oponentní studie, která by
měla vzít v úvahu aspekty, které
v předešlých studiích zadaných
správou Národního parku nebyly
zohledněny. Dá se tedy říci, že již
skoro třicet let si vyřešení splavnosti Labe mezi sebou všichni
přehazují a řešení není u konce.
Často se v této souvislost objevuje otázka návazných opatření
pro zajištění splavnosti na území
Spolkové republiky. K tomu se
připravuje i česko-německá mezistátní smlouva o labské vodní
cestě, kde mají být zakotveny
parametry splavnosti zajišťující
ekonomické provozování plavby.
Doba realizace tohoto záměru
v Německu se předpokládá 10
let. Uvedená fakta výstižně dokumentují zcela odlišný přístup
k řešení problému splavnosti
Labe v SRN, kde jednotlivé orgány státní správy úzce spolupracují, zatímco v Čechách dosavadní
průběh řešení problému připomíná spíše Kocourkov. Je nutné
si uvědomit, že říční plavba je
nezastupitelná pro transporty
nákladů, které nelze dopravovat
po železnici ani silnici vzhledem
k jejich váze nebo rozměrům.
Na tom závisí existence řady exportních výrobců investičních
celků s vysokou přidanou hodnotou a rovněž import podobných
zařízení pro modernizaci české
ekonomiky. Navíc by se velmi
odlehčilo přetíženým silnicím.
Doufejme, že tento problém vyřeší vláda, která vzejde z příštích
parlamentních voleb, protože
žádná z vlád do této doby nepředložila realizovatelné řešení.
Petr Šmíd, náměstek hejtmana
Jakou odpověď čekat od člověka, který v patnácti letech

nastoupil do Děčína a po třech
letech odcházel s výučním listem, kde bylo napsáno to hrdé
„Lodní mechanik“. Ano, hrdé.
V té době bylo toto těžké zaměstnání ceněno a šífáci byli z jedné strany milovanou a z druhé
nenáviděnou součástí tehdejší
společnosti. Byla to doba, kdy
potkat loď na Labi nebo Vltavě
nebylo nic těžkého. Naopak.
Stovky lodí, tisíce zaměstnanců.
Na to byly navázány další profese. Fungující loděnice, přístavy
plné lodí, zboží, jeřábů a jeřábníků. Kantýny, restaurace, zábavy.
Miliony tun přepraveného zboží,
obchodní zastoupení ve všech
důležitých přístavech. Dost nostalgie. I když vzpomínám celkem
často a rád. Realita dnešních
dnů je taková, že postavit další
infrastrukturu, která umožní
splavnost Labe má mou absolutní podporu. Investice v řádu miliard by dala lidem práci a pomohla oživit ekonomiku. K návratu
do doby vrcholné slávy šífáckého
řemesla ovšem chybí mnohem
víc. Tehdy bylo zboží vyráběné
v ČR celosvětově ceněnou komoditou. Inženýrské celky, auta nákladní i osobní, traktory, výrobky
chemického průmyslu, ocelové
výrobky všeho druhu, zemědělské produkty. Položek k přepravě
byly tisíce. Žádná loď plující do
Hamburku nebo z Hamburku
nejela prázdná. Tehdy se obchodovalo se zbožím s nejvyšší přidanou hodnotou. Výrobky měly
svou konečnou podobu. Tehdy
jsme nebyli montovnou Evropy.

Náměstek Klika: Fandím každému, kdo má dobrý nápad a odvahu rozjet podnikání

M

artin Klika je 1. náměstkem
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. V jeho
kompetencích jsou především
finance či oblast strategie přípravy a realizace projektů. A právě
jeden projekt, jenž transformací
proměňuje region na místo, kde
budou podnikatelé a obyvatelé
rádi zůstávat, spoluzaložil před
lety také Ústecký kraj.
Pane náměstku, před rokem
jste převzal agendu Inovačního centra Ústeckého kraje. Jak
hodnotíte práci nového ředitele ICUK Martina Maty, který
se pozice ujal také právě před
rokem?
Za výběrem ředitele si stojím
a jsem přesvědčený, že Martin
Mata vnesl do Inovačního centra potřebnou energii a impuls
k dalšímu rozvoji. Inovační centrum má v našem regionu svou
důležitou roli, je partnerem při
mnoha rozvojových projektech
a záměrech, kterými se kraj v budoucnu kvůli nezbytné transformaci hospodářství bude muset
zabývat. Nový ředitel se úkolů
zhostil s vervou a já doufám, že
mu nadšení vydrží co nejdéle, ke
vzájemné spokojenosti.
Kterou aktivitu ICUK hodnotíte osobně jako nejpřínosnější?

Oceňuji zaměření na pomoc
menším firmám, které se mohou rozvíjet díky nejrůznějším
dotacím a poradenství. Mezi
oblíbené projekty patří inovační
vouchery na inovativní řešení.
A je toho celá řada. Inovační
centrum má třeba velký podíl na
pilotním nasazení 5G sítí v Ústí
nad Labem, pro které dokázalo
nabídnout smysluplné projekty.
A přišlo také s chytrou zónou
U Smart Zone Living Lab, kde
se budou testovat moderní technologie, což jde zase dohromady
s naším úsilím o realizaci konceptů smart city/region. Osobně si ale nejvíc cením podílu
ICUKU na velkých krajských
záměrech souvisejících s přechodem regionu od těžby uhlí
k novým, čistým zdrojům energie. Budoucnost vidíme ve vodíku a vodíkové mobilitě. A právě
inovační centrum je jedním ze
signatářů našeho vodíkového
memoranda.
Česko a v podstatě celý svět
nečeká v souvislosti s koronavirem lehké období. Jaký je
podle vás recept v ekonomické
oblasti, jak z krize ven? Pomůžou inovace?
Skutečný dopad na ekonomiku kraje se teprve ukáže, ale už
teď víme, že výhled na nejbližší

období není zrovna růžový. Kraj
přistoupil k nejrůznějším úsporným opatřením. Souhlasím ale
s tím, že se nesmí zastavit investice. Stejně tak jsme nad rámec
státní pomoci podpořili naše
OSVČ, protože právě oni mohou být tahouni hospodářství.
A věřím, že krize přinese i nové
impulsy, které se promítnou do
inovací a pomůžou nás posunout zase o kousek dál.
Jaký je váš vztah k podnikání a inovacím?
Fandím každému, kdo má
dobrý nápad a odvahu rozjet
podnikání. Začátky určitě nejsou lehké, ale i tady může začínajícím podnikatelům pomoci
třeba právě inovační centrum.
A inovace jako takové jsou ne-

zbytným předpokladem pro
dlouhodobý úspěch a udržení
profitu. Technologie se neustále vyvíjejí, doba se zrychluje
a uspějí hlavně ti, kteří se nebojí
zkoušet nová a neotřelá řešení.
Kam by se podle vás mělo
ubírat Inovační centrum Ústeckého kraje, co v regionu
v podpoře inovací, výzkumu
a vývoje a podnikání chybí?
ICUK musí především dobře
znát region, ve kterém působí,
se všemi jeho specifiky. A zaměřit se a připravit se na nezbytnou proměnu průmyslu. Protože za chvíli mohou potřebovat
jeho služby i velké a zaběhlé
firmy, které se budou muset vydat cestou inovací, aby zůstaly
úspěšné.

MARTIN KLIKA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, který
má ve své gesci finance a oblast strategie přípravy a realizace projektů.
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Doprava Ústeckého kraje odstartovala vernisáží výstavu k pěti letům fungování v Teplicích

I

ntegrovaný systém Dopravy
Ústeckého kraje letos slaví pět
let od svého vzniku. Za tu dobu
ušel kus cesty a stále se pracuje
na jeho zlepšování. Doprava Ústeckého kraje propojuje několik
typů dopravy - železniční, autobusovou, městskou a krajskou
raritou je, že i lodní. Výstavu můžete zhlédnout v Nákupním centru Fontána v Teplicích. Vernisáže výstavy se zúčastnil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jaroslav Komínek, zástupce JTH Radim Drážďanský a zástupci autobusových,
železničních i lodních dopravců.
Výstava potrvá do 31. srpna.

„Veřejná doprava je důležitou částí života občanů, kteří
se denně dopravují do školy,
zaměstnání, ale i za kulturou
či rodinami. I proto se snažíme
neustále její fungování zlepšovat. Doprava Ústeckého kraje
je poměrně mladý integrovaný
systém, letos oslaví pět let od
svého vzniku. Za tu dobu jsme
ušli obrovský kus cesty a udělali
dost práce,“ říká k fungování
DÚK náměstek hejtmana pro
oblast dopravy Jaroslav Komínek. „Plánovaná výstava má
veřejnosti představit Dopravu
Ústeckého kraje jako celek a seznámit s možnostmi cestování
po kraji. Děkuji za spolupráci

jak dopravcům, tak firmě JTH
za poskytnutí prostor,“ dodal
Komínek. „Myslím si, že veřejná doprava v našem kraji je
na velmi vysoké úrovni, spolu
s rodinou často a rád využívám zejména turistické linky,
Dopravě Ústeckého kraje přeji
hodně štěstí k pětiletému výročí
a další úspěšná léta a co nejvíce
spokojených cestujících,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Systém Dopravy Ústeckého
kraje je založen na uznávání jízdenek všemi integrovanými dopravci a možnosti jezdit s jednou jízdenkou po celém kraji
různými dopravními prostřed-

ky. Například s jednou síťovou
jízdenkou mohou cestovat napříč regionem za pouhých 130
korun. S jízdenkou DÚK tak
lze využít nejen vlak, ale také
přestoupit na zelený autobus
nebo se svézt MHD ve většině velkých měst v regionu. Za
pět let se podařilo zaintegrovat
deset městských doprav, které
disponují moderními vozovými
parky. Na začátku roku 2020
byl také spuštěn provoz Centrálního dispečinku Dopravy
Ústeckého kraje, který má zlepšit fungování v rámci integrace.
Více informací o aktualitách,
jízdních řádech či cenách jízdného na www.dopravauk.cz.

Náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek s pamětní jízdenkou DÚK.

Hejtman se sešel v Německu s europoslanci, kde hovořili na téma propojení Moldavské dráhy

N

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (vlevo) s poslancem
Evropského parlamentu Tomášem Zdechovským v německém Holzhau.

a německé straně Krušných
hor, ve městě Holzhau, se
uskutečnilo česko-německé pracovní setkání zájmových skupin
usilujících o opětovné propojení železniční trati mezi obcemi
Holzhau v Sasku a českou Moldavou. Jelikož projekt podporuje
i Ústecký kraj, nemohl na schůzce chybět ani hejtman Oldřich
Bubeníček a náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek. Přítomna byla též generální konzulka
z Drážďan Markéta Meissnerová.

Jednání předsedali poslanci
Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a jeho saský
kolega Peter Jahr, kteří projekt dlouhodobě podporují. Ti
přednesli mimo jiné možnosti
financování projektu dostavby
trati z evropských fondů. Oběma zainteresovaným stranám
tak svitla naděje, že se po 75
letech krušnohorská železniční trať mezi Freibergem, Mostem a Teplicemi už skutečně
propojí.

Přítomný hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
oficiálně pozval saského ministra Martina Duliga k účasti
na plánované III. česko-německé konferenci, která proběhne po dokončení studie
proveditelnosti v Teplicích.
Europoslanec Tomáš Zdechovský a místostarosta
města Freiberg Steve Ittershagen zdůraznili, že projekt
má vedle turistického a hospodářského charakteru rov-

něž aspekt kulturní výměny.
V rámci dvou desítek českých
a saských měst probíhají již
několik let přeshraniční kulturní akce.
Moldavská dráha patří
k nejkrásnějším tratím v ČR.
Původně spojovala české
Podkrušnohoří se středním
Saskem, avšak od roku 1945
je rozdělena. Do jejího původního provozního stavu ji chtějí navrátit zájmové skupiny
z obou stran hranice.

Integrované jízdenky DÚK koupíte od července nově i v MHD Ústí nad Labem

V

DÚK nyní v ústecké MHD zakoupíte
do všech tarifních zón DÚK. Nově lze
například v trolejbuse koupit jízdenku
pro jednotlivou jízdu do Teplic nebo
do Děčína. Klidně ale můžete cestovat
i do vzdálenějších míst kraje. Jízdenka
zakoupená v ústeckém trolejbusu nebo
autobusu vám platí pro celou cestu na
všechny linkové autobusy, vlaky, další
MHD, a dokonce i na lodě. V ústeckých
autobusech a trolejbusech ale můžete
nově pořídit i výhodné jednodenní síťové jízdenky DÚK platné po celém kraji,

trolejbusech a autobusech Dopravního podniku města Ústí nad
Labem vás čeká sice nenápadná, ale
pro cestování mimo město významná
novinka. Od 1. července si můžete ve
všech vozech zakoupit bez jakékoliv
přirážky integrovanou jízdenku DÚK,
která Vám bude platit nejen pro jízdu
v ústecké MHD, ale i pro cestování po
celém Ústeckém kraji.
K praktickému využívání novinky
řekl náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslav Komínek: „Jízdenku

Jízdenka bude platit pro cestování po
celém regionu.

a to včetně skupinových. U řidiče se dá
zakoupit i jednodenní přeshraniční jízdenka Labe-Elbe.“
Na integrované jízdence DÚK, vydané ve vozech DPmÚL. je vytištěn 2D
kód, který je prozatím funkční pouze
v autobusech a trolejbusech DPmÚL.
Ve vozech s povinným nástupem předními dveřmi se s touto jízdenkou odbavíte přiložením jízdenky ke čtecímu
zařízení vpravo nahoře z boku. Pro
úspěšné načtení je třeba podržet s cca
osmicentimetrovým odstupem.

A jak nákup integrovaných jízdenek
v ústecké MHD probíhá? Požadovanou jízdenku do zón, které obsluhuje
DPmÚL, a síťovou jízdenku navolíte
několika kliknutími na strojku u řidiče. O ostatní jízdenky požádáte řidiče.
Platbu lze provést pouze elektronicky
buď platební kartou, nebo kartou DÚK
(v tomto případě je zapotřebí nabitá
elektronická peněženka). Jízdenka se
vytiskne ve spodní části odbavovacího
zařízení. A nyní už můžete vyrazit na
cestu kamkoliv po kraji.

Doprava Ústeckého kraje vydala čtyři cestovatelské brožury TRIPPER
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absolventskou vizitku. Další odměny na Vás pak
čekají v Tajné sekci na webových stránkách www.
trippercz.com.
Kde jsou cestovatelské brožurky TRIPPER
Dopravy Ústeckého kraje k sehnání prozradil náměstek hejtmana Jaroslav Komínek: „Brožurky
byly vydány v celkovém nákladu 2000 kusů a jsou
distribuovány od slavnostního zahájení
výstavy 5 let DÚK v teplickém
obchodním centru Fontána,
od 10. července. Do vyčerpání zásob jich
jen za poštovné část
rozesílá eShopík na
www.trippercz.com,
do vyčerpání zásob můžete všechny čtyři získat
i v Železničním muzeu
Zubrnice, začátkem srpna ve Facebookové soutěži
DÚK anebo na srpnové akci
TRIPPER Go! V Duchcově.
Větší množství, avšak vždy
jen jeden druh, mají k dispozici
centra jednotlivých destinací.“
Pro brožurku „S DÚK do Českého středohoří“
se tedy můžete zastavit v informační kanceláři
v Roudnici nad Labem, pro brožurku „S DÚK
do Krušných hor“ v infocentru zámku Valdštejnů
v Litvínově, brožurku „S DÚK po Dolním Poohří“
můžete sehnat v Chrámu chmele a piva v Žatci
a brožurku „S DÚK do Českého Švýcarska“ přímo
v srdci tohoto národního parku, v Domě Českého
Švýcarska v Krásné Lípě.

Rozšíření prázdninových lodních plaveb na Labi

D

oprava Ústeckého kraje přidala na prázdniny
další mimořádné plavby vždy
od úterý do pátku, a to na lodní lince 901 Ústí nad Labem
- Litoměřice - Roudnice nad
Labem. Mimořádné rozšíření
plaveb potrvá od úterý 21. čer-

Jede v neděli a ve státem uznávané svátky
Spoj jede po jiné trase
Jede v sobotu

˜

Zastávka

grafické studio ME | www.je-to-me.cz

Zubrnice - Lovečkovice - Úštěk
jezdíme od 11. července do 30. srpna

a čtyři různé celodenní výlety s dobrodružnou
hrou pro celou rodinu se můžete vydat se sérií
nově vydaných brožur TRIPPER Dopravy Ústeckého kraje. Zavedou Vás do jednotlivých destinací
Ústeckého kraje – do Českého středohoří, Krušných hor, Dolního Poohří a Českého Švýcarska.
Úspěch v této velké a oblíbené dobrodružné
hře je tentokráte podmíněn využitím jednodenní síťové
jízdenky Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK)
a cestováním veřejnou
dopravou. Využít můžete základní jednodenní jízdenku za 130
Kč, zlevněnou za
32 Kč nebo výhodné
skupinové jednodenní
síťové jízdenky DÚK,
např. rodinnou pro 2 dospělé a až 4 děti za 220 Kč.
Pokud se s touto jízdenkou
vydáte na cestu po jedné z turistických destinací
Ústeckého kraje, čeká Vás výlet plný dobrodružství, hádanek, úkolů a rébusů, jehož myšlenkou
je hledání, objevování a s tím související bloudění.
V případě, že úspěšně zdoláte všechny nástrahy
trasy a odhalíte fantoma nebo rozluštíte šifru, čeká
Vás odměna. Ve výdejním místě k příslušné trase
obdržíte při uvedení správně vyluštěného hesla a předložení jednodenní síťové jízdenky DÚK

vence až do pátku 28. srpna.
Proč k původně neplánovanému rozšíření kraj přikročil,
vysvětlil náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Jaroslav Komínek. „Na jaře nám znemožnil řádné zahájení plavební sezóny na Labi koronavirus, tak

se nyní snažíme milovníkům
plaveb po Labi a široké veřejnosti vše nahradit větším počtem možností plaveb během
hlavní prázdninové sezóny.“
Jízdní řád linky 901 s novými
plavbami naleznete na www.
dopravauk.cz.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

tmavý 13° speciál Tomáš, 14°
medový speciál, tmavý speciál
18° Jindřich. Pivovarské řemeslo se vrátilo opět tam, kam od
nepaměti patřilo, kde má kořeny. Pivo OSSEGG je držitelem
značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

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.

Keramika pálená dřevem Pavla Kašáková tvoří ve svém
Ateliéru TERRAPAKA přímo
v obci Tisá, obklopena impozantním pískovcovým skalním
městem Tiských stěn. Chodí
krajinou, vyhledává místní příběhy a pověsti, které přetváří do
keramických reliéfů a upevňuje
je na konkrétní místa v krajině
jako zdroj informací nejen pro
poutníky. Ve své práci vychází
jak z původních tradičních a časem prověřených vzorů a dekorů, tak i z místních legend
a konkrétních míst. Její výrobky
tak mohou právem nést značku

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®. Autentičnost keramických výrobků
podtrhuje výroba na hrnčířském
kruhu, vypalování keramiky
v peci na dřevo, originální způsob dekorování. Další oblast
její tvorby je snaha o zachování
paměti krajiny. Třeba o svých
keramických svítidlech Pavla
Kašáková říká: „Světlo mě vždy
fascinovalo, otvírá brány, mění
prostor. Ať už třepotání listů,
světlo lamp v mrazu, třpyt sněhu
– to všechno jsou dech beroucí
okamžiky a inspirace pro mé
světlo hravé objekty.“
Osecké pivo OSSEGG - osecké pivovarnictví je od svého počátku spojeno s Cisterciáckým
opatstvím v Oseku. První pochvalná zmínka o oseckém pivu
pochází z pera opata Knittla a je
datována rokem 1645. Pivovar
byl postupně přesunut z prostor
konventu do současných prostor
hospodářského dvora kláštera.

Byl rozšiřován a modernizován
a až do roku 1946 se nasládlá
vůně rmutů táhla Osekem. Pak
byl pivovar v důsledku poválečných událostí uzavřen. Po bezmála 70letém nuceném odpočinku je pivovar opět v kondici
a z varny se line omamná vůně
povařovaného sladu a žateckého chmele. V pivovaru Ossegg
se vyrábí pivo ze 4 základních
surovin – krušnohorská voda,
žatecký chmel, slad ze severních
Čech a pivovarské kvasnice.
Pivo Ossegg je nefiltrované a nepasterované, na čepu bývají tyto
druhy: světlý 12° ležák PHILIPP,

Štípané ploty - štípané dřevěné ploty Jana Tyleho ze Štětí
jsou velmi estetické a bezúdržbové. Jednotlivá plotová pole
dotváří fantazie přírodní linky
a nádherná kresba dřevních vláken. Ohraničená zahrada se pak
stává prostorem, kde příroda
poskytuje oku harmonickou rytmickou nekonečnou podívanou.
Při zpracování dřeva štípáním
je využito maximum jeho přirozených vlastností. Při štípání
nedochází k dělení podélných
vlákenných kapilár, jako při řezání, dřevo je poté po povrchu

hladké, uzavřené a netáhne do
sebe vodu. Navíc štípání skvěle
kopíruje přirozený nárůst dřeva
a mohou se tak objevit krásné
momenty v podobě suků, boulí,
křivek nebo dokonalé struktury
povrchu. Jak působí čas, voda
a slunko, povrch dřeva zešedne
a postupně dostane patinu plaveného ohlazeného dřeva a plot
získává povrchovou strukturu
a stárnutím jak víno krásní. Pro
svou originalitu a řemeslné ruční zpracování byly štípané dřevěné ploty certifikovány značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt®.
Krásnodvorské výpravy za
poznáním - zámek Krásný Dvůr
leží v rozsáhlém přírodně krajinářském parku, kde volné travnaté plochy oživují romantické
stavby, které leckde ukončují
jako dominanty různé průhledy
parkem. Můžete zde zažít jedinečné zážitkové programy, interiérové v zámku, exteriérové

v zámeckých zahradách, které
byly certifikovány značkou POOHŘÍ regionální produkt®. Pro
rok 2020 jsou připraveny novinky se zaměřením na rod Valdštejnů. Nabízíme malou ochutnávku – speciální prohlídky
zámku „Po zámku s hraběnkou
či kastelánkou“, večerní koncert
dobové hudby, Den Jana staršího z Valdštejna či noční prohlídky zámku v rámci Hradozámecké noci. Podrobnosti k akcím,
včetně opatření spojených s dobou šíření nemoci COVID–19,
najdete na webových stránkách
zámku. Ale hlavní zprávou je, že
zámek Krásný Dvůr je otevřen
a čeká na vaši návštěvu.

Vítězové soutěže 1 kraj – 3 ZOO si převzali své výhry

V

ítězové slosování, kteří si
v loňském roce zakoupili vstupenku v rámci projektu
Jeden kraj – Tři zoo, si převzali výhru u pavilonu tučňáků v ZOO Ústí nad Labem.
U slavnostního předávání nechyběl náměstek hejtmana pro
cestovní ruch Zdeněk Matouš
a zástupci všech tří zapojených
zoologických zahrad z regionu.

„Letošním předáváním se
loučíme s tímto úspěšným projektem, který jsme realizovali po
dobu pěti let. Za ten čas si získal
svou oblibu, v posledním ročníku se zapojilo 643 účastníků. Ti
měli možnost díky zvýhodněné
vstupence navštívit během jedné
sezóny všechny tři naše zoologické zahrady, které patří k nejoblíbenějším turistickým cílům

v regionu,“ řekl náměstek Zdeněk Matouš.
Výhry si přišlo osobně převzít
devět z deseti šťastných vylosovaných, z nichž většina byla
z Ústeckého kraje a dva z Prahy. Odměnou byly regionální
produkty a dárkové předměty
od zoologických zahrad, tři vítězové potom získali poukázky na
zážitky od děčínského Active Po-

intu v hodnotě dvou, třech a pěti
tisíc korun.
Oblíbený projekt byl poprvé
spuštěn v roce 2016. Cílem byla
nejen propagace tří zajímavých
turistických cílů, ale podpora
návštěvnosti celého Ústeckého
kraje.
Pro ceny si často přišly celé
rodiny, děti měly z dárků radost.

Jak jsme prošli Köglerovu naučnou stezku Mapy měst Krušných hor bodovaly v soutěži

K

öglerova naučná stezka
vznikla v roce 1941 díky
krásnolipskému rodákovi Rudolfu Köglerovi poté, co na svém
pozemku vybudoval unikátní
geologickou plastickou mapu,
která je dnes součástí stezky a je
vedena jako technická památka.
Začíná i končí ve městě Krásná
Lípa a prochází pomezím chráněných krajinných oblastí NP
České Švýcarsko, Labských pískovců a Lužických hor.
Stezka je dlouhá 20 kilometrů. Lze na ni nastoupit nejen
v Krásné Lípě, ale také z Vápenky, Kyjova a Vlčí hory. Do
Krásné Lípy se lze pohodlně dopravit také autobusovou linkou
a turistickým autobusem č. 434
z Děčína. Stezku si můžete rozdělit do dvou úseků, nebo vzít 20
kilometrů jako výzvu a bohatě si
užít všeho, co nabízí. V informačním centru jsme si pořídili
průvodce s podrobnou mapou
a z náměstí zamířili k vrcholu
Kamenné Horky, která nám nabídla pěkný pohled na Šluknovský výběžek a malebné České

Švýcarsko. Zastavení na cestě
nám přibližovala zajímavosti
míst, kterými jdeme.
Poté se cesta stočila k bývalým
vápencovým dolům u Doubice
s přírodní rezervací Vápenka
(470 m n. m.). Tady nás čekalo
zastavení s číslem 10 na území
s největším výskytem jurských
vápenců v Čechách. Zvídaví turisté tu mohou narazit na zamřížovaný vstup do podzemní štoly.
V prostorách štol zimují netopýři, mezi nimi netopýr velkouchý,
řasnatý či vápenec malý.
Od Vápenky prakticky až
k Vlčí hoře současná trasa kopíruje původní stezku, po níž
turisty provázel sám Rudolf
Kögler. Míří do rekreační osady
Kyjov a poté prudce vzhůru ke
Kyjovskému hrádku. Na zříceninu vede přístup úzkými průlezy ve skalách a po strmých,
do skály tesaných schodech.
Stoupání pak vystřídá sestup,
který nás dovedl do malebného
Kyjovského údolí s protékající
říčkou Křinicí. Poté se trasa vrací směrem ke Kyjovu a pokraču-

Stezka vede malebnou krajinou Děčínska.

je pod Kamenný vrch a do Vlčí
Hory. Nad obcí se vypíná stejnojmenná hora s rozhlednou.
Nabídla nám výhled na Českosaské Švýcarsko, Lužické hory,
Labské pískovce a zahlédli jsme
i Krušné hory.
Pohodlnější úsek nás přivedl
do obce Zahrady s již zmiňovanou geologickou mapou na zahradě domu, kde Rudolf Kögler
žil. Rozloha mapy je asi 50 m2
a prohlédnout si ji lze od poloviny května do konce září. Další
část cesty nás vedla na Sněžnou
a ke zřícenině hrádku Krásný
Buk. Závěrečný úsek nás přivedl
zpátky do Krásné Lípy.
Nad půllitrem piva Falkenštejn jsme měli jasno
Když jsme výlet rekapitulovali
v pivovaru ve stylovém prostředí
starého měšťanského domu na
náměstí v Krásné Lípě nad půllitrem piva Falkenštejn, které tu
vaří, došli jsme k tomuto závěru:
- na stezce je umístěno 39
stanovišť, které prozrazují
mnoho užitečných informací
prostřednictvím textů, různých
zajímavých exponátů a pomůcek.
- velmi jsme ocenili odpočinkové altánky, kde jsme si pochutnali na občerstvení, které
jsme si prozřetelně na cestu vzali s sebou.
- mile nás překvapilo deváté
zastavení s kopií milíře, který
sloužil k vypalování dřevěného
uhlí, v jehož blízkosti se nachází
lesní studánka a také rozcestí „U pěti cest“, kde je nejen
dřevěný altánek, ale rovněž ze
dřeva vyrobený herbář místních
bylin.

M

apové plány měst pod horami, které vydala
Destinační agentura Krušné hory, zaujaly
porotu celorepublikové soutěže TURISTPROPAG
2020. V pátém ročníku soutěžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů získaly mapové plány
Destinační agentury Krušné hory druhé místo ve
své kategorii. Porota posuzovala 178 přihlášených
materiálů od 98 vydavatelů.
„Krušné hory i města pod horami mají turistům
co nabídnout. Jsem rád, že i díky práci Destinační agentury Krušné hory se informace o krásách
tohoto místa dostávají stále více do povědomí lidí
z celé republiky,“ uvedl předseda správní rady Destinační agentury Krušné hory a 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.
Mapové plány měst pod horami nabízí většina
informačních turistických center v oblasti Desti-

nační agentury Krušné hory. Kromě podrobného
plánu města v materiálu turisté najdou také doporučení na atraktivní a zajímavá místa v každém
z uvedených měst.

Mapové plány Destinační agentury Krušné hory
obsadily 2. místo v soutěži TURISTPROPAG 2020.
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Dvacítka absolventů středních škol získala Dobrý list komory

O

kresní hospodářská komora Most již poosmnácté
ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních
a středních odborných škol
Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo toto prestižní
komorové ocenění v obřadní síni
Magistrátu města Mostu 20 absolventů středních škol na Mostecku.
Nad slavnostním předáváním
převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
který také oceněným osobně
poblahopřál a popřál jim mnoho
úspěchů do dalších let. Dobré
listy předával předseda Okresní
hospodářské komory v Mostě

Rudolf Jung, dalšími hosty pak
byli mostecký primátor Jan Paparega, starostka města Litvínov Kamila Bláhová, ředitelka
Úřadu Práce Most Veronika
Kubalová a personální ředitel INELSEV Group, a. s. Petr
Scherer. Akce probíhala za účasti zástupců všech škol, jejichž
žáci ocenění získali.

Ani letos nechybělo ocenění
Dobrý list komory „Uznávaný
tovaryš řemesla“. Ten převzali
absolventi, kteří ukončili střední
vzdělání výučním listem. OHK
Most spolu se střední školou,
která držitele navrhuje, dobrým
listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných a je
připravena tyto absolventy vstupující na trh práce dále doporučit zaměstnavatelům.
Pro hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka letos OHK
Most přichystala překvapení. Za
jeho dlouholetou osobní podporu a propagaci projektu Dobrý
list komory mu předala ocenění
Dobrý list komory speciál.

Společná fotografie všech hostů a oceněných.

Motivační program Prokopa Diviše Jak se žije a pracuje mladým zahraničním vědcům v regionu?
pandemie koronaviru nezastavila Z
S
třední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov patří mezi deset
škol České republiky, které realizují „Motivační program Prokopa Diviše“. Program pro žáky
elektrotechnických oborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již
počtvrté vyhlásila ČEZ Distribuce
a.s. společně s Asociací energetických manažerů. V případě střední
odborné školy v Chomutově, kterou známe pod zkratkou „ESOZ
Chomutov,“ si tak devět nejlepších žáků tří různých elektrooborů 29. června převzalo diplomy
a symbolické šeky s částkami 16,
11, 7 tisíc korun jako odměnu za
své celoroční snažení.
„Prokop Diviš je opravdu
zajímavým motivačním programem. Za nás mu rozhodně
dávám palec nahoru už proto,
že je motivačním pro všechny
bez rozdílu. Záleží jen na snaze,
píli a vlastní aktivitě žáků. Na
finanční odměnu tak může dosáhnout doslova každý. Nejde
tedy o motivaci, kdy si nějaká
firma vybere jednoho, dva či tři
adepty a s nimi uzavře nějakou
smlouvu. Prokop Diviš vyloženě
říká: Když budete dobří a bude-

astoupení
zahraničních
pracovníků je jedním z důležitých kritérií hodnocení kvality
vysokých škol. Proto také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem usiluje o jejich získávání.
Na Fakultě životního prostředí
UJEP o ně zatím nemají nouzi,
pro mladé zahraniční posily už
dokonce museli vyčlenit novou
kancelář.
Zájem o kvalitní a zajímavou
vědu je tím, co spojilo dohromady tři zahraniční postdoktorandy na FŽP. Spolupracují na
výzkumu v oblasti environmen-

Studenty částečně motivuje také finanční odměna.

te chtít, počítáme s vámi. Navíc
nám umožňuje více spolupracovat se Skupinou ČEZ. Příkladem
může být účast našich žáků na
energetických či distribučních
maturitách, možnost exkurzí
v energetických provozech nebo
praktické předvedení techniky,
kterou používají zaměstnanci
ČEZ Distribuce a.s. v terénu,“
řekl spokojeně Jan Mareš, ředitel ESOZ Chomutov.
„Každý rok zatím Motivační
program Prokopa Diviše vyvolal
mezi žáky velkou soutěživost,
u mnohých se zlepšil prospěch
a celkově se zlepšila i takzvaná
studijní bezúhonnost. Pravdou

Na mostecké střední škole se pracuje
i o prázdninách, přibydou nové stroje

L

éto je ideálním časem k dokončování projektů ve školství, jedním z nich je Vybavení
dílen praktického vyučování na
Střední škole technické Most.
Jedná se o pořízení nového strojního zařízení do šesti dílen, celková hodnota projektu činí 24,5
milionu korun.
„Během letních prázdnin se
do školy dodá vybavení šesti dílen praktického vyučování, aby
bylo vše připravené na nový školní rok. Nové stroje jsou vybrané
tak, aby respektovaly potřeby
praxe. Díky tomu se žáci seznámí jak s obecnými vlastnostmi
materiálů a technologií, tak přímo s postupy a poznatky, které
se prakticky v těchto odvětvích
používají v souladu s moderními
trendy ve výrobě. Budou tak lépe

tální biotechnologie, konkrétně
toho, jak pomocí živých organismů odstranit z životního prostředí nežádoucí látky.
Sebastiana Roccuzzo, Ph.D.
pochází z Itálie. Doktorské studium absolvovala v Anglii. „Po
dokončení doktorského studia
jsem se přestěhovala do České
republiky a pátrala, jaké jsou zde
možnosti pro postdoktorandský
výzkum v oblasti environmentálních biotechnologií. Oslovila
mě fakulta životního prostředí
v Ústí nad Labem a po pohovoru
mi byla nabídnuta pozice post-

připraveni na praxi ve firmách
a po ukončení studia lépe zvládnou zapojení do pracovního procesu,“ řekl k záměru projektu
náměstek pro regionální rozvoj
Zdeněk Matouš.
Nové vybavení bude dodáno do strojovny kovoobrábění,
truhlářské strojovny, dílen automechaniků – na diagnostiku
a servisní údržbu vozidel, do
svařovny a zámečnické dílny.
Nové stroje budou umístěné
v prostorách bývalých šaten,
které byly přebudovány v rámci
projektu SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického
vyučování. Celý projekt vybavení dílen je spolufinancován z Integrovaného operačního programu s předpokládanou výší
dotace 22 milionů korun.

je, že tento školní rok byl ve
druhém pololetí kvůli pandemii
koronaviru jiný. Uzavření škol
pro prezenční výuku přineslo
distanční formu vzdělávání s řešením studijních zadání domácím samostudium a následným
vypracování zadaných prací
přes počítače. Tato forma se pro
program neukázala jako hrozba,
ale naopak jako příležitost. Motivační program byl tak pro nás
i jedním z vodítek, kdo se studiu
doma věnuje se stejným zanícením, jako by byl ve škole. Musím
říci, že většina žáků mě v tomto
směru nezklamala,“ konstatoval
dále ředitel Mareš.

Zleva Sebastiana, Kumar a Karim. Foto: archiv UJEP

doka ve výzkumném projektu
Smart,“ popisuje Sebastiana.
Druhý vědec, Karim Al Souki,
Ph.D., dorazil na fakultu životního prostředí na podzim 2018.
Magisterské studium absolvoval
v rodném Libanonu, doktorát
studoval ve Francii. Svoji volbu vědecké práce na FŽP UJEP
popisuje takto: „V roce 2018,
kdy jsem hledal možnosti pro
postdoktorskou pozici, mi můj
bývalý školitel předal informaci
o nabídce práce v týmu projektu
New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military
Sites. Po jejím přečtení jsem byl
nadšený a motivovaný se právě
o takovou práci ucházet. Odeslal
jsem žádost, prošel pohovorem
a zakotvil jako postdoktorand na
UJEP.“
Karim Al Souki je také členem
mezinárodního týmu pracujícího na výzkumu tzv. fytotechnologií. Společně s ním je do
tohoto mezinárodního výzkumu zapojena prozatím poslední
posila na FŽP Kumar Pranaw,
Ph.D. „Kumar zde pracuje na
tématu podpory produkce biomasy pomocí mikroorganismů
za současného ozdravování kontaminované půdy,“ vysvětluje
Diana Nebeská z katedry environmentální chemie a technologie na FŽP.

V chomutovském železničním depozitáři se výstavou vrátí do století páry

L

etos uplyne 150 let od příjezdu prvního vlaku do
Chomutova a právě k tomuto
výročí si připravil Železniční
depozitář Národního technického muzea v Chomutově
výstavu „Chomutov ve století
páry“. Výstava prostřednictvím textových panelů, dobových fotografií a vybraných
exponátů představí Chomutov jako významný železniční
uzel, kterým byl již od 70. let
minulého století.
Jedním z vozidel, umístěných
v Železničním depozitáři NTM
Chomutov, která jsou přímo
spojena s historií železnice na
Chomutovsku, je vyhlídkový
salonní vůz Ústecko-teplické
dráhy. Byl vyroben na zakázku
bývalé Ústecko-teplické dráhy společností F. Ringhoffera
v roce 1900 a využíván byl pro

jízdy vedoucích představitelů
společnosti, významných hostů
a k inspekčním účelům.
S historií Ústecko-teplické
dráhy je pevně svázán i jeden
z nejcennějších exponátů v depozitáři – parní lokomotiva
Donnersberg, kterou tato společnost zakoupila u lokomotivky
Hartmann v Saské Kamenici již
v roce 1870, což z ní činí druhou
nejstarší v ČR dochovanou lokomotivu vůbec.
„Železniční depozitář NTM
Chomutov je pro nás nesmírně
cenným areálem, a to jak z hlediska uložení mimořádných
sbírkových předmětů, tak i jako
jeden z našich objektů přístupných návštěvníkům. Jsem rád,
že díky Železničnímu depozitáři
Chomutov a Centru stavitelského dědictví Plasy může být Národní technické muzeum aktivní

i mimo hlavní město Prahu,“
řekl Karel Ksandr, generální
ředitel Národního technického
muzea.
Výstava potrvá až do 1. listopadu 2020. Od 8. srpna bude
v Oblastním muzeu Chomutov
navíc zahájena výstava Prvním

vlakem do Chomutova. Kromě
zajímavé výstavy se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program ve formě
přednášek a komentovaných
prohlídek. Více informací k výstavám na muzeum-chomutov.cz
a muzeumchomutov.cz.

V železničním depozitáři jsou umístěny skutečné skvosty.

Gymnázia v Ústeckém kraji vychovávají „české hlavičky“

N

Rekonstruovaná budova SŠT Most.

árodní pedagogický institut zveřejnil výsledky 42. ročníku celostátní
přehlídky Středoškolské odborné činnosti
(SOČ). Neztratili se ani žáci ze škol v Ústeckém kraji. Nejvíce se dařilo v kategorii
Matematika a statistika Kateřině Panešové z teplického gymnázia. Se svou prací
Hausdorffova dimenze fraktálních množin skončila na třetím místě.
Kateřina Panešová zároveň získala cenu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

a Cenu děkana FJFI ČVUT v Praze. Dalším
úspěšným byl Matěj Gajdoš z ústeckého
gymnázia Jateční. V kategorii Fyzika získal
šestou příčku za Simulaci ultra-relativistických srážek jader podle Glauberova modelu.
Další šesté místo obsadil v kategorii Ekonomika a řízení Jan Doležal z děčínského gymnázia.
Přes všechna omezení a změny se letošní
ročník realizoval téměř ve stejném rozsahu
jako v letech předcházejících. Krajských kol

se účastnilo téměř 900 autorů odborných
prací SOČ a do finále postoupilo v 18 soutěžních oborech 274 soutěžních prací od
294 autorů.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj poskytne Krajské zdravotní prostředky na další rozvoj nemocnic

P

ředstavitelé Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s.
podepsali smluvní dokumenty,
na jejichž základě poskytne kraj
společnosti na období let 2020 –
2032 investiční dotaci tři miliardy korun. Krajské zastupitelstvo
o investiční dotaci největšímu
poskytovateli lůžkové zdravotní

péče v České republice rozhodlo
na svém jednání.
„Krajská zdravotní je naše
vlajková loď a výkladní skříň,
kterou se Ústecký kraj rád chlubí. Její současné vedení má za
sebou velký kus práce, která je
opravdu vidět. Podařilo se mu
mimo jiné udržet pro naše oby-

vatele Komplexní onkologické
centrum, vytvořit pro něj špičkové podmínky, ale také přivést
zkušené specialisty pro na severu Čech nový obor kardiochirurgie. Lidé z regionu tak nemusí za
kvalitní zdravotní péčí jezdit do
jiných krajů,“ zdůraznil Oldřich
Bubeníček, hejtman Ústeckého
kraje.
„Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní
dostavbu tří jejích nemocnic.
Poté, co v Teplicích Krajská
zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon

pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postaví moderní pavilony se stejnou
náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně
a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů
Kč respektive 535 milionů Kč.
V největší nemocnici, v Ústí nad
Labem, vyroste nový pavilon
s operačními sály, jednotkami
intenzivní péče a standardními
lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie.
Zde předpokládáme náklady

Pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci, anesteziologicko-resuscitační oddělení a urgentní příjem v Nemocnici Chomutov. Nový pavilon bude mít také děčínská nemocnice (na druhém snímku).
Vizualizace Krajská zdravotní, a. s.

přibližně 1 350 milionů Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení
zdravotnickou technikou,“ vyjmenoval Jiří Novák, předseda

představenstva KZ, strategické
investiční akce. Právě pro ně KZ
získala podporu Ústeckého kraje formou investiční dotace.

RE:START v praxi aneb ústecká
univerzita nezastavuje svůj rozvoj

V

ládní program na systémovou podporu opatření, která pomohou restartovat
ekonomiku strukturálně postižených regionů, RE:START je
pro Univerzitu J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem obrovsky
cenný. UJEP díky němu získala
v roce 2019 takřka 850 milionů
korun prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Nedávno z těchto
prostředků zahájila výstavbu
dvou nových objektů.
Slavnostní poklep na základní
kameny budoucích nových vý-

ukových prostor pro zdravotnické a technické obory se uskutečnil koncem června. Do dvou let
od předání staveniště bude přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem stát nová
budova Fakulty zdravotnických
studií UJEP a v Kampusu UJEP
si fakulta strojního inženýrství
polepší o Centrum materiálů,
mechaniky a technologií.
Fakulta zdravotnických studií
(FZS) je s ústeckou Masarykovou nemocnicí velice úzce spojena. Od roku 2008 zřídily 12 společných klinik, početné množství

Vizualizace objektu Centra materiálů, mechaniky a technologií.

lékařů nemocnice je zároveň
akademickými pracovníky fakulty, v Masarykově nemocnici probíhá největší penzum praxí realizovaných studenty FZS. Celkové
investiční náklady na výstavbu
budovy FZS se blíží 450 mil. Kč.
Fakulta strojního inženýrství
UJEP bude mít do roku 2022 zbudovány adekvátní prostory odpovídající jejím představám a plánům rozvoje. Nový objekt, který
je prakticky dostavbou stávající
budovy fakulty v Kampusu UJEP,
ponese název Centrum materiálů,
mechaniky a technologií.
Dobudování nových výukových prostor umožní fakultě
postupnou centralizaci i rozvoj
nových studijních programů.
„Částka, za kterou bude stavba
realizována, činí v součtu s přístrojovým vybavením bezmála
300 milionů korun,“ uvedl rektor UJEP Martin Balej.
„RE:START je pro nás obrovská příležitost a je nutné ji co
nejúčelněji využít. Výstavbu nových objektů jsme dobře připravili a ze zahájení dalších staveb
mám radost,“ dodal rektor.

Sedmý ročník STIMAX CUPU odstartoval na stadionu v Ústí nad Labem

N

a první kolo letošního ročníku STIMAX CUP
2020 Ústeckého kraje si museli vzhledem
k situaci organizátoři a závodníci dlouho počkat.
Naštěstí postupná rozvolňování opatření umožnila uskutečnit první kolo ještě do začátku prázdnin.
Sedmý ročník odstartoval na Městském stadionu
v Ústí nad Labem.
Do krajského města se sjeli jednotlivci z kategorie dětí, dorostu a dospělých, kteří sem zavítali
z nejrůznějších koutů republiky. Na klání tak dorazilo pět desítek dobrovolných sborů hasičů (z Ústeckého kraje jich bylo 32). Všichni zde předvedli
svou šikovnost ve dvou divácky atraktivních disciplínách – běhu na 60 m a 100 m s překážkami.

Závodníky přišel pozdravit náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Petr Šmíd. Další kolo se uskuteční v neděli 30. srpna 2020 v Meziboří na Mostecku.

I ty nejmladší účastnice se velmi snažily.

Müller: Vinařství? Každým rokem získáváme nové zkušenosti

Ú

stecký kraj vypisuje každým rokem dotační titul
pro začínající podnikatele. Dnes
představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Jsme malé rodinné vinařství,
tedy započínáme své podnikání
ve výrobě a prodeji vína a bur-

čáku. Na počátku byla vášeň
k dobrému vínu především, samozřejmě vinařský kraj a dobré
podnebí pro růst révy je dalším
bonusem k tomu všemu.
Neměl jste obavu z rizika?
Nad obavami z rizika jsme
neuvažovali. Věřili jsme, že to
zvládneme. Podpora celé rodiny
a přátel nás přesvědčila o správ-

Jméno a příjmení:

Ing. Jindřich Müller

Vzdělání:

ČVUT fakulta elektrotechnická

Místo podnikání:

Malíč

Předmět podnikání: Vinařství a vinohradnictví

nosti našeho počínání v rozvoji
vinařství.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Vinařství je velmi rozsáhlý
obor, kde je zapotřebí spousta teoretických znalostí a praktických
zkušeností. Ještě stále jsme na
počátku podnikání. Každým rokem získáváme nové zkušenosti
a osvojujeme si stávající. Nejobtížnější je vypěstovat kvalitní
hrozny, poslední roky naši novou
vinici trápí nedostatek srážek.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Vinařstvím se zabýváváme již 10
let a v okamžiku, kdy jsme se rozhodli pustit se do toho ve „větším“

a začít podnikat, byla pro nás dotace z Ústeckého kraje jasnou volbou.
K čemu jste dotaci především využil?
Žena původně sice chtěla kabelku Louis Vuitton, ale nakonec se spokojila s nerezovými
sudy a rosičem za traktor.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Především rozvoj stávajícího
vinařství pro výrobu kvalitních
vín a možností menších degustací. Dále počítáme s drobným
rozšířením stávajícího vinohradu a realizaci kapkové závlahy.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Nebojte se a s otevřeným srdcem vše zvládnete. Občasné klopýtání je součástí té cesty.

Ústecký kraj
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Palivový kombinát spustil v Mariánských Radčicích
nový unikátní Biotechnologický systém čištění důlních vod

V

Mariánských Radčicích
u Mostu byl slavnostně
zahájen provoz Biotechnologického systému pro čištění
důlních vod. Palivový kombinát
Ústí (PKÚ), státní podnik uvedl do provozu unikátní čistírnu,
jejímž cílem je zajistit stabilní
nízkonákladový způsob čištění
důlních vod s využitím fyzikálně-chemických a biologických
procesů, které se běžně vyskytují
v přírodních mokřadních ekosystémech.
„Jedná se o unikátní řešení
čerpání a čištění důlních vod,
které se skládá ze sedmi nádrží
– šest je usazovacích a čistících

a sedmá nádrž je stabilizační
a dočišťovací,“ uvedl Walter
Fiedler, ředitel PKÚ. Na slavnostní zprovoznění Biotechnologického systému se přijel
podívat i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. „Je to
vskutku pěkná ukázka rekultivace místní krajiny,“ pochvaloval
si hejtman.
Stavba trvala více než rok
a byla hrazena z Programu určeného na odstraňování starých
ekologických škod vzniklých
před privatizací hnědouhelných
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (tzv.
15 ekomiliard).

ako poděkování za obětavou
práci nad rámec běžných povinností v době koronavirové
pandemie připravil Ústecký kraj
pro zdravotníky a zaměstnance
svých příspěvkových organizací
volné vstupenky do zoo, botanické zahrady, muzeí, galerií
a na filmové produkce.
„Těch několik měsíců karantény bylo pro všechny náročným obdobím plným stresu.
Přesto byli lidé, kteří se nad
rámec svých povinností přihlá-

Vstupenky jako poděkování.

sili např. ke službám ve skladu
ochranných pomůcek, řidiči ze
Správy a údržby silnic pomůcky

Biotechnologický systém pro čištění důlních vod.

rozváželi a zásobovali celý kraj.
Obzvlášť je třeba poděkovat pracovníkům v sociálních službách,
kteří se starali o své klienty třeba i v ohrožení vlastního zdraví
podobně jako zdravotničtí záchranáři a lékaři a sestry v nemocnicích. Proto jim chceme
poděkovat i drobnou pozorností
v podobě volných vstupenek,“
vysvětlil náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.
Ústecký kraj nakoupil cca tisíc
rodinných vstupenek do každé

zoologické zahrady 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. Lístky byly předány nemocnicím, pracovníkům
příspěvkových organizací kraje,
tedy zařízením sociálních služeb,
Zdravotnické záchranné služby
ÚK a Správy a údržby silnic ÚK.

Novým trenérem ústeckých V soutěži Má vlast cestami proměn
fotbalistů se stal Jiří Jarošík uspěly i projekty z Ústeckého kraje

V

edení druholigového FK
Ústí nad Labem se dohodlo
na spolupráci s úspěšným českým reprezentantem a ústeckým
rodákem Jiřím Jarošíkem, který
se stává novým trenérem Army.
Dvaačtyřicetiletý Jarošík vystřídal ve funkci Aleše Křečka.
„Mám radost, že jsme se s klubem dohodli a že se můžu vrátit
do Ústí. Táta by byl rád, škoda že
se toho nedožil. Chci uspět i kvůli němu. Můj hlavní úkol je vybudovat konkurenční mužstvo
v úzké spolupráci s ústeckou
mládeží. Takto jsme na tom s vedením klubu domluveni a mně
to vyhovuje. Pracovat s mladými
hráči mě baví a moc se na to těším. Věřím, že uspějeme,” uvedl
Jiří Jarošík, který s klubem podepsal kontrakt na jeden rok s opcí
na další víceletou spolupráci.
Jarošík zažil v hráčské kariéře
mimořádné úspěchy v klubech,
ve kterých hrál. Získal šest čes-

V

Od nové sezony bude Jiří Jarošík (vlevo) trénovat druholigové
fotbalisty Ústí nad Labem.

kých titulů se Spartou Praha, anglický titul s Chelsea FC, skotský
ligový titul se Celticem Glasgow
a ruský titul s CSKA Moskva. Zahrál si také ve Španělsku. Za českou reprezentaci odehrál v letech
2000–2005 celkem 23 utkání.
Po skončení hráčské kariéry
se věnoval studiu trenérské licence a zahájil svou trenérskou
činnost. Začínal u juniorky pražské Sparty a následně působil
jako asistent trenéra Davida Holoubka ve Slovanu Liberec a ve
slovenském MFK Ružomberok.
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ZE ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo kraje rozhodlo
o poskytnutí termokamer nemocnicím

Z

Ústecký kraj děkuje pracovníkům z první linie za práci v době pandemie

J
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ýstava a soutěž Má vlast cestami proměn byla již po dvanácté zahájena na Vyšehradě, kde se
představili autoři nových proměn
z celé České republiky i ze Slovenska. Zároveň proběhlo ocenění
těch nejlepších z loňského ročníku.
Mezi nimi byly i dvě proměny z Ústeckého kraje – kaplička v Ohníči
a minimuzeum Lovečkovice.
Mezi vzácnými hosty a patrony soutěže nechyběl prof.
Jan Pirk, který „prohlédl“ srdce
všech krajů i Srdce vlasti. Ceny
udělovali Marcela Melková,
operní pěvkyně a poslankyně
Parlamentu ČR, herec Karel
Roden a významný památkář
v oblasti lidové architektury Pavel Bureš. V internetovém hlasování na základě putovní výstavy
hlasovalo 57 351 lidí. Mezi deseti cenami odborné poroty uspěly
i dvě proměny z našeho kraje.
Minimuzeum v Lovečkovicích sídlí v historické budově

traťmistrovského okrsku, která
se po uzavření trati v roce 1978
dostala postupně do dezolátního stavu. Na opravě se podílela obec Lovečkovice spolu se
sdružením Zubrnická museální
železnice. Finančně přispěl i Ústecký kraj. Budova byla slavnostně otevřena 1. června 2018
ke dni připomenutí smutného
40. výročí uzavření místní trati.
V části objektu se nyní nachází
stálá expozice k historii a provozu místní lokálky a minimuzeum
obce s turistickým infocentrem.
To slouží i jako výchozí bod naučné uhelné stezky.
Kaplička u Starého mlýna
u Dolánek je z počátku 19. století. Opravená byla díky dotaci Ministerstva zemědělství. V současné době slouží okolí kapličky
jako odpočinkové místo, kde je
hezké posezení pod korunami
košatých lip, které jsou památkově chráněny.

astupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o rozdělení zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s onemocněním COVID-19, které kraj obdržel od Ministerstva zdravotnictví, mezi jednotlivé nemocnice na území celého regionu.
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo kraji v souladu s usnesením vlády č. 405 ze dne 9. dubna 2020 vybavení potřebné k řešení
a prevenci epidemie onemocnění COVID-19, a to termokamery,
plicní ventilátory a ochranné celoobličejové masky. Rada Ústeckého kraje navrhla Zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí těchto prostředků poskytovatelům zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, a to zejména pro účely zajištění poskytování akutní
lůžkové péče a přednemocniční neodkladné péče.
Celkem 11 termokamer a jeden ventilátor obdrží nemocnice
sdružené ve společnosti Krajská zdravotní, a. s., 2 termokamery
připadnou žatecké a litoměřické nemocnici, jednu termokameru
kraj poskytne Nemocnici Kadaň, s. r. o., společnosti VITA, s. r. o.
(Duchcov) a Podřipské nemocnici s poliklinikou s. r. o. (Roudnice nad Labem). Plicní ventilátor a pět ochranných celoobličejových masek pak obdrží Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje.

KRÁTCE

Basketbalisté Ústí nad Labem
se již těší na novou sezonu

V

elmi dobře rozjetou sezonu BK
Sluneta Ústí nad Labem na jaře
přibrzdila koronavirová pandemie.
Nyní však již vedení prvoligového
basketbalového celku spřádá plány
na další sezonu. O novinkách v klubu
obeznámil hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka manažer klubu Tomáš Hrubý (na snímku).
Co se týče hráčského kádru, v nevynucené pauze skončil v ústeckém dresu Ljubomir Čampara a do basketbalového „důchodu“
odešla také legenda klubu Pavel Houška. Klub, který letos skončil
v nedohrané soutěži na šestém místě, nyní shání hráče na doplnění kádru. „Dobrou zprávou je podepsání Spencera Svejcara.
Na pozici rozehrávače jsme angažovali Američana D. J. Hanese
a z Děčína k nám jde Lamb Autrey,“ uvedl manažer klubu Tomáš
Hrubý. Ve filozofii klubu je kladen důraz samozřejmě také na mládežnické výběry, a proto vedení usiluje o to, aby se i mládežnický
trenérský tým rozrůstal o kvalitní a perspektivní trenéry.

Knihovna slavila a vzdala hold rodině
podnikatele Hanse Weinmanna

V

rámci oslav 75. výročí Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem byla odhalena
pamětní deska na palácové vile
uhelného magnáta Hanse Weinmanna za účasti paní Vivienne
Soykové, která je pamětnice
a stále udržuje kontakt s rodinou
Weinmannů - Russellů.
Nechyběla ani radní pro kulturu Jitka Sachetová a předseda
Výboru pro kulturu a památkovou péči Jaroslav Dubský. Za
město byla přítomna náměstkyně primátora Věra Nechybová, která se spolu s ředitelkou
knihovny Janou Linhartovou,
Jitkou Sachetovou a Vivienne
Soykovou zhostila slavnostního
odhalení desky. „Je mi ctí, že
mohu být přítomna takové slavnostní události a myslím, že je
správné udržovat v podvědomí
občanů historii našeho města.
Rodina Weinmannů byla ve své
době štědrým patronem našeho
města,“ řekla Věra Nechybová.

Poté následovala krátká
prezentace bývalého ředitele
knihovny Aleše Brožka, který
přítomným představil a připomněl na dobových fotografiích
rodinu Stelly a Hanse Weinmannových. Tato rodina byla
úspěšným mecenášem nejrůznějších veřejně prospěšných
podniků města Ústí nad Labem.
Financovala stavby městského
sirotčince a nalezince, domova
pro šestinedělky a také slepecké
školy. K velkým investicím patřilo i financování městské knihovny, která byla za války zničena
a stavba tuberkulózního sanatoria, která zde stojí dodnes.
Oslavy 75. výročí pokračovaly
zahájením výstavy „I knihy mají
osudy“ v Muzeu města Ústí nad
Labem. Tato výstava mapuje vývoj knihovnictví na Ústecku od
jeho prvopočátku až k dnešní
největší knihovně v regionu a veřejnost ji bude moci navštívit do
4. října 2020.

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

Zleva: Náměstkyně primátora Věra Nechybová, ředitelka knihovny Jana
Linhartová a radní Jitka Sachetová. Uprostřed pak stojí Vivienne Soyková.
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Ennio Morricone zanechal svůj otisk i v Litoměřicích

J

eden z nejuznávanějších hudebních skladatelů všech dob
Ital Ennio Morricone, který zemřel na začátku července, zanechal stopu také v Ústeckém kraji. Jeho otisk dlaně je vystaven
v unikátním Muzeu křišťálový
dotek v Litoměřicích. K otisku
ještě připojil jedinečný vzkaz:
„Nechť umění hudby vzkvétá
s uměním skla.“
Neobyčejný výstavní exponát
se tak stal neocenitelnou vzpomínkou na život a dílo famózního skladatele, dirigenta, pianisty
a trumpetisty. Hudbě se věnoval
celý život, složil melodie k více

než 500 filmům a seriálům a úzce
spolupracoval s Českým národním symfonickým orchestrem.
„Jeho otisk dlaně jsem získal
při jeho návštěvě Prahy v únoru
2014, kdy měl nezapomenutelný
koncert v O2 aréně. Sešel jsem
se s ním v hotelu, setkání bylo
velmi milé,“ přiblížil moment
schůzky Jan Huňát, litoměřický
sklář, autor odlitku a spolumajitel muzea, v němž je dílo vystaveno.
Návštěvníci mohou Muzeum
křišťálový dotek navštívit kromě
pondělků každý den vždy od 10
do 17 hodin.

rvní zářijovou sobotu čeká
na milovníky cyklistiky 36.
ročník nejstaršího amatérského silničního závodu v Čechách
Tour de Zeleňák se startem
v Rumburku. V letošním roce se
tak jedná teprve o první cyklistickou akci na území Ústeckého
kraje. Závod míru juniorů a Tour
de Feminin byly kvůli koronavirové pandemii zrušeny.
„Současná situace nás i přes
divoké jaro naplňuje optimismem. V tuto chvíli se může Zeleňák konat v plném rozsahu,“
zmínil ředitel závodu Jan Novota a dodal, že na účastníky přesto čekají změny. Tou hlavní bude

výluka na trati. Kvůli celoroční
rekonstrukci silnice II/265 nebude možný průjezd Mikulášovicemi a Brtníky, takže se okruh
o dva kilometry prodlouží.
„Oproti loňským početným
zúžením na trase to vypadá letos
pouze na jedno, a to v obci Království, kde se dělá nový most,“
upozorňuje Simona Davídková,
ředitelka trati a bezpečnosti závodu.
Registrace na letošní ročník
závodu se otevřela 1. července.
Limit je pouze 700 účastníků,
více závodníků se na Lužické
náměstí nevejde. Více o závodu
najdete na www.zelenak.cz.

Otisk slavného hudebního skladatele Ennia Morriconeho je k vidění v Litoměřicích.

anoušek českého triatlonu se konečně
dočkal. Do Labe arény Ústeckého kraje,
konkrétně na veslařský a kanoistický kanál
v Račicích, se sjela kompletní česká špička,
aby zde zahájila Triathlon Fest Račice. Tímto
závodem odstartoval Český pohár v olympijském triatlonu.
„Série triatlonových závodů na račickém
kanálu, která odstartovala letos ve druhé polovině května a vyvrcholila Českým pohárem
v olympijském triatlonu, letos ještě nekončí.
Už nyní připravujeme další triatlonová klání na druhou polovinu letošního roku. Za
dva roky by se u nás mělo konat dokonce
mistrovství Evropy v triatlonu. Labe aréna

Dnešní hádanka nás zavede
do krušnohorské krajiny, na samou hranici Ústeckého kraje.
Hledaná sakrální památka leží
v místní části obce, jejímž je
majetkem. Drobná stavba byla
vystavěna v roce 1892. Do věže
byl umístěn zvon, který obec
zakoupila v roce 1815 z finanční
náhrady za dodávky sena za Napoleonských válek roku 1813.
V roce 1997 byla kaple opravena
a nově zasvěcena. Na další obnovu památky bylo v roce 2018

poskytnuto z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje
70 000 Kč. Víte, o jakou památku se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 12. srpna 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

V pelotonu závodu je vždy přátelská atmosféra.

Labe aréna v Račicích se stává triatlonovou Mekkou

F

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali hrad Hasištejn na Chomutovsku. Na výhru se může těšit:
Jiří Hofman z Teplic, Alena
Machavová z Kadaně a Renata
Herzigová z Klášterce nad Ohří.
Výhercům gratulujeme.

Tour de Zeleňák spustil registraci

P

červenec 2020

Ústeckého kraje nabízí ideální podmínky
nejenom pro veslařské a kanoistické závody, ale potvrdilo se, že je ideálním místem
i pro významné triatlonové závody. Letos
se z našeho kanálu stala doslova triatlonová
Mekka,“ uvedl Michal Kurfirst, ředitel Labe
arény Ústeckého kraje.
Pořadatelem nového závodu Triathlon
Fest Račice byla Česká triatlonová asociace,
která se tak rozhodla reagovat na zrušení
dvou tradičních podniků Českého poháru v olympijském a sprint triatlonu. Kanál
v Račicích, kde se obvykle jezdí veslařské
nebo kanoistické závody, dokáže sportovcům nabídnout skvělé zázemí.

Na webových stránkách Ústeckého kraje naleznete virtuální
výstavu Osvobození 1945. Konečně mír!, která dokumentuje
méně známé skutečnosti o posledních týdnech druhé světové
války v Ústeckém kraji. Výstavu
zajistil Ústecký kraj a připravilo
Muzeum města Ústí nad Labem
ve spolupráci s muzei a archivy
v Ústeckém kraji.
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Na výstavě úspěšné mladé
umělkyně Moniky Žákové Ozvěny fragility můžete zhlédnout
povětšinou monochromatické
obrazy, koláže a také trojrozměrné hliníkové objekty. Potrvá do
23. 8. 2020.

Radost ze závodění je obrovská.

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 věnovaná konci druhé
světové války Příběh jedné ložnice vypráví o nelehké době, ve
které obyčejná ložnice propojila
osudy německé a české rodiny.
Potrvá do 25. 10. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Na výstavu Lodě na známkách se mohou těšit milovníci
a příznivci poštovních známek,
tentokrát na téma lodě a nejrůznější říční a námořní plavidla. Výstava je doplněna 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 představuje vývoj kachlů a kachlových kamen v severozápadních
Čechách od gotiky až po počátek 20. století. 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. Potrvá do 24. 10. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Sancta Maria. Ma
rián
ská úcta na Litoměřicku
představuje fenomén mariánské
úcty jako neodmyslitelnou součást naší kulturní historie a sleduje zejména jeho výskyt a projevy
v litoměřickém regionu. Odráží
jej jak v oficiální katolické 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
historii neživé přírody Lounska.
Díky horninám rozmanitého stáří a původu nám toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu
i Českého středohoří.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava Rezonance představí
dřevěné objekty a reliéfy sochaře
Pavla Mizery a smaltované obrazy, kovové reliéfy a grafické listy
(digitální archivní tisky) jeho dcery sochařky a šperkařky Kamily
Housové Mizerové. Vernisáž 6. 8.
2020 v 17 hodin, výstava potrvá
do 6. 9. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka Kolikáté výročí letos slaví jediná záchytka v kraji? byla
tajenkou naší červnové křížovky. Odpověď na ni byla: první výročí. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Jaromír Reich ze Zlína, Bohumila Salátová z Mostu, Gabriela Ryplová z Dubí, Zdeněk Tlustý z Podbořan
a Karel Frank z Ústí nad Labem. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červencová 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 12. srpna,
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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