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Labská stezka

Hasiči v Mostě se radují

OTEVŘE SE
DALŠÍ ČÁST
CYKLOSTEZKY

DO DVOU LET
BUDOU SLOUŽIT
V NOVÉM

slovo hejtmana

Vážení a milí spoluobčané,
srpnové počasí nám přineslo léto v jeho
plné síle, vedra střídaly letní dešťové
bouře. Věřím, že jste si užili letní dovolenou. Pokud jste ji strávili v našem
kraji nebo doma v České republice,
podpořili jste navíc obnovu ekonomiky regionu a státu. Přes přetrvávající
peripetie s koronavirovou epidemií,
která omezuje naše životy a ztěžuje
cestování, vás ujišťuji, že Ústecký kraj
monitoruje situaci v regionu a plně spolupracuje s vládním centrálním řídícím
týmem i Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem.
Potěšila mě schůzka s pořadateli Ústeckého půlmaratónu, který letos slaví jubilejní 10. ročník, na které mě pořadatelé ujistili,
že se přes veškerá nutná opatření a úskalí závod v krajském městě uskuteční v plánovaném termínu 19. září. Když jsme u tématu
oslav, také Ústecký kraj je letos oslavencem. Připomíná si 20. výročí od vzniku krajských samospráv v roce 2000.
Toto výročí si připomeneme všichni společně v rámci tradičního veletrhu Zahrada Čech na výstavišti v Litoměřicích. Veletrh
začíná 11. září a já bych vás na něj chtěl srdečně pozvat. Zavzpomínáme na proměny Ústeckého kraje, i na jeho roli ve státní
správě a každodenní činnost, kterou pro občany krajský úřad
vykonává. Obě akce patří mezi Rodinné stříbro Ústeckého kraje,
tradiční akce, kterých si velmi vážíme a podporujeme je.
Mnoho toho bylo napsáno a řečeno rovněž o Lužické nemocnici a poliklinice v Rumburku, kterou Ústecký kraj koupil od správkyně konkurzní podstaty do svého majetku. Abychom vyvrátili
veškeré pochyby o záměrech kraje s touto nemocnicí, vydala se
většina členů Rady na prohlídku získaných objektů, kterou zakončila setkáním a otevřenou besedou se zaměstnanci nemocnice. Mám radost z toho, že většina z přítomných účastníků besedy
vyjádřila zájem v nemocnici nadále pracovat pod hlavičkou příspěvkové organizace kraje. A snad již nikdo nepochybuje o tom,
že má Ústecký kraj eminentní zájem na stabilizaci a budoucím
rozvoji této organizace.
Krásné a pohodové léto
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Univerzita má vlastní tým
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HOKEJISTY Z UJEP
ČEKÁ PREMIÉRA

Máme o vás zájem, znělo na setkání vedení
kraje se zaměstnanci Lužické nemocnice

Krajská delegace v zastoupení většiny členů Rady Ústeckého kraje zavítala do Rumburku, kde si prohlédla tři budovy, které jsou součástí Lužické nemocnice a polikliniky. Po prohlídce budovy polikliniky, hlavní budovy nemocnice a budovy areálu v Podhájí se představitelé kraje sešli se
zaměstnanci organizace, kterým prezentovali své vize o budoucích investicích do komplexu budov i o dalším rozvoji celé organizace. Na snímku
zleva - náměstek hejtmana Petr Šmíd, členka zastupitelstva Tereza Hyťhová, náměstek Zdeněk Matouš, 1. náměstek Martin Klika, hejtman Oldřich
Bubeníček a náměstek Stanislav Rybák.									Pokračování na straně 5

Carlo Capalbo: Ústecký půlmaratón letos
bude, připravuje se jubilejní 10. ročník

Hejtman se na Moldavě sešel s prezidentkou
Zemského ředitelství Sasko

C

Ú

arlo Capalbo, předseda organizačního výboru RunCzech, který pořádá republikovou
sérii běžeckých závodů včetně
Ústeckého
půlmaratónu, navštívil
hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha
Bubeníčka.
A přinesl mu
dobrou zprávu. Jubilejní
10. ročník tohoto tradičního závodu se v Ústí nad Labem letos
uskuteční.
Na jednání ohledně organizačních příprav informoval Capalbo hejtmana, že pořadatelé
jsou pevně odhodláni uspořádat letošní ročník v plánovaném
termínu 19. září 2020. Záro-

veň chtějí udělat maximum
pro zdraví a bezpečnost všech
závodníků. I z tohoto důvodu
oslovili pořadatelé Krajskou
hygienickou
stanici Ústeckého kraje, se
kterou budou
projednávat
p o d m í n k y,
za kterých se
závod může
uskutečnit.
Hejtman akci,
která se stala nedílnou součástí
programu Rodinného stříbra
Ústeckého kraje, vyslovil podporu.
Jako překvapení obdržel hejtman z rukou Capalba dárek
v podobě plakety od Evropské
atletiky, která ocenila projekt EuroHeroes jako projekt roku 2019.

zká a dlouholetá přeshraniční spolupráce mezi
Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko pokračuje
i s novou prezidentkou Zemského ředitelství Sasko Reginou
Kraushaar. Tu přivítal hejtman
Oldřich Bubeníček a ředitel
Krajského úřadu Ústeckého kraje Milan Zemaník na Moldavě
v Krušných horách.
Na společném jednání se řešily
především otázky přeshraniční
spolupráce v oblasti zdravotnictví
či dopravy. Diskutovalo se také
o momentální situaci koronavirové pandemie na obou stranách
Krušných hor, a také o pendlerech.
Prezidentka Kraushaar, která
letos v březnu nahradila ve funkci Dietricha Göckelmanna, také
hodnotila loňský úspěšný projekt
Schöna 2019 – zemské cvičení

na ochranu před katastrofami.
Do společného cvičení se v turisticky oblíbené destinaci Českosaské Švýcarsko v loňském roce
zapojily složky integrovaného
záchranného systému obou států, když nacvičovaly společný
zásah při železničním neštěstí na
trati Děčín – Drážďany.

Novou prezidentku Zemského ředitelství Sasko Reginou
Kraushaar přivítal na Moldavě
hejtman Oldřich Bubeníček a ředitel Krajského úřadu Ústeckého
kraje Milan Zemaník (vlevo).

Memorandum o spolupráci otevírá prostor k dalšímu rozvoji Labe arény Ústeckého kraje

V

ýjimečnou událostí v dalším rozvoji
Labe arény Ústeckého kraje byl v neděli
2. srpna 2020 podpis Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře. Své podpisy
připojili hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, předseda Českého olympijského
výboru Jiří Kejval, ředitel Labe arény Ústeckého kraje Michal Kurfirst a další.
Hlavní cíle Memoranda jsou například
vytvoření podmínek pro vrcholné meziná-

rodní veslařské a kanoistické akce, včetně
připravovaného Mistrovství světa ve veslování v roce 2022, vytvoření podmínek pro
trénink české reprezentace nebo podpora
talentované mládeže a sportovních aktivit
žáků a studentů.
„Národní olympijské centrum v Račicích,
a celé výjimečné sportovní zázemí, které zde
a na řece Labi postupně vzniká, patří k našemu krajskému rodinnému stříbru, které

je potřeba podporovat a dále rozvíjet. Prostřednictvím těch nejprestižnějších sportovních akcí, jako je například mistrovství světa, ale i vybudováním moderních sportovišť
a zázemí, a v neposlední řadě motivováním
dětí ke sportovním aktivitám v rámci projektu Česko vesluje, posilujeme image ústeckého regionu nejen v České republice, ale i za
hranicemi,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček. 		
Pokračování na straně 2
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Zářijové farmářské trhy

P

rázdniny jsou nenávratně
pryč, zanedlouho začne
babí léto. A i v tomto ročním
období budou na náměstích
měst Ústeckého
kraje tradičně připraveni farmáři se
svými regionálními produkty. Na
obvyklých místech
budou prodávat
své výrobky, které jsou známkou té nejvyšší kvality. Tradiční
Severočeské farmářské trhy pořádá o. s. Český um – Artificum
Bohemicum pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na září
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, pátek
4. září od 8 do 15 hodin. Děčín:
Masarykovo náměstí, středy 2.,
9., 16., 23 a 30. září od 8 do 15
hodin. Chomutov: Náměstí 1.
máje, soboty 5. a 19. září od 8 do
12 hodin + čtvrtek 24. září od 10
do 19 hodin – Krušnohorský Re-

giofest. Jirkov: Náměstí Dr. Edvarda Beneše: 12. a 26. září od 8
do 12 hodin. Kadaň: Mírové náměstí, středa 16. září od 9 do 16
hodin. Litoměřice:
tržnice Felixe Holzmanna: pátky 4.,
11., 18. a 25. září
od 7:30 do 13 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty
12. a 26. září od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 1., 8., 15., 22. a 29. září od
8 do 12 hodin. Most: 1. náměstí,
sobota 26. září od 8 do 12 hodin.
Roudnice nad Labem: Karlovo
náměstí, soboty 12. a 26. září od
8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí
Svobody, pátky 11. a 25. září od
9 do 16 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 1., 8., 15.,
22. a 29. září od 9 do 16 hodin
+ čtvrtky 3., 10., 17. a 24. září
od 9 do 16 hodin. Žatec: Nám.
Svobody, pátek 18. září od 8 do
15 hodin.

Přes šedesát obcí uspělo v Programu obnovy venkova

Z

astupitelé rozdělili dotace
z Programu obnovy venkova, pro letošní rok v celkové výši
16,2 milionu korun. Uspělo 66
žádostí z 220 podaných. Díky
programu se letos opraví několik
kulturních domů nebo kabiny na
fotbalových hřištích, pořídí se
veřejná osvětlení v řadě obcí. Oblíbená soutěž Vesnice roku, která
je také hrazena z tohoto programu, byla letos zrušena.
„V letošním roce jsme kvůli
nezbytným úsporám museli bohužel program skoro o polovinu
snížit, přesto se podařilo rozdělit více než 16 milionů a 66 obcí
může realizovat své projekty.
Program obnovy venkova patří
k nejoblíbenějším dotačním titulům, má jasná pravidla a obce
vědí, na co a jaké prostředky
mohou očekávat. Věřím, že
v dalších letech se podaří částku
v programu opět navýšit,“ řekl

náměstek pro regionální rozvoj
Zdeněk Matouš.
Cílem Programu obnovy venkova je podpořit organizační
a ekonomické podmínky, aby se
obyvatelé venkova a samosprávy
vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního
prostředí na venkově, o udržování přírodních a kulturních hodnot
venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

V Mukově a Teplicích pietou uctili památku amerických
letců sestřelených během 2. světové války

P

ietním aktem u pomníků
v Mukově a na Písečném vrchu v Teplicích uctili památku
amerických letců sestřelených
21. července 1944 nad Teplickem. Květinový věnec Ústeckého kraje přijel k pomníku v obci
Mukov položit hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Pietní akt, který dopoledne
započal u památníku sestřelených amerických letců v Mukově, pokračoval vzpomínkovou
akcí u pomníku americkým
letcům v Teplicích na Písečném
vrchu. Organizátory byly Severočeský letecký archiv Teplice,
z. s., Jednota Československé
obce legionářské Teplice, Český svaz bojovníků za svobodu
a město Teplice společně s místními obecními samosprávami.
Součástí akce k 76. výročí Dne
amerických letců byl tradičně
průjezd „Konvoje osvobození“
v podobě historických vojenských vozidel z druhé světové
války.

Kromě hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka u pomníku v Mukově za hojné účasti
místních obyvatel promluvila
i starostka Hrobčic Jana Syslová
a zástupce vojenského přidělence
Velvyslanectví USA plk. Cantrell.
Mluvčí vzdali hold památce padlých letců, připomněli hrůzy války a ocenili spolupráci obou zemí
při obraně demokracie a svobody.
Při náletu dne 21. července
1944, který provádělo 143 amerických bombardérů 15. letecké
armády USA ze základen v jižní
Itálii, byly nad zdejším regionem
a nejbližším okolím sestřeleny
čtyři bombardéry. Jeden se dle
historiků zřítil u Křížatek, dva
do ulic města Teplice a další nedaleko obce Mukov na Bílinsku.
Při těchto haváriích nebo těsně po nich zahynulo celkem 28
letců, přičemž v Teplicích byli
lynčováni davem místních obyvatel. V Oseku byl jeden letec zastřelen. Památník v Mukově byl
slavnostně odhalen v roce 2015.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček po kladení věnců pozdravil přítomné.
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Můj názor: HLAVNĚ, AŤ KRAJ VZKVÉTÁ A JEHO KRÁSY OBDIVUJE CO NEJVÍC TURISTŮ
V září oslavíme na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích společně 20 let od vzniku krajských samospráv. A proto bychom se Vás
chtěli zeptat na otázku: V čem spatřujete nezastupitelnou roli krajů pro život obyvatel, jaký mají podle Vás význam v dnešní době
a co byste popřáli Ústeckému kraji do dalších dvaceti let?
tým kulturním dědictvím. A závěrem ještě, aby měl ve svém
vedení vždy dobré, obětavé, poctivé a pracovité lidi, pod jejichž
řízením se všem občanům bude
spokojeně žít a právem budou
na svůj kraj hrdí.

Martin Klika (ČSSD), 1. náměstek hejtmana
Důležitost krajů se nejzásadněji projevuje především v kritických obdobích, jakým například
procházíme v současné době.
Dokud lidé bezprostředně nepociťují dopady dočasné ekonomické recese nebo hluboké přetrvávající krize, důležitost krajů
v podstatě nevnímají. V těžkém
období ale očekávají právem pomoc a řešení právě od kraje. Kraje mají vliv na rozhodování vlády,
hlas asociace krajů je důležitý
a dobře slyšitelný. Kraje dokážou v nejkritičtějších okamžicích
najít řešení a okamžitou finanční
podporou pro živnostníky, firmy
i neziskové organizace, pomáhají překlenout nejtěžší období.
Z dlouhodobého hlediska jsou
kraje důležité především pro
koordinaci a plánování dalšího
společného fungování všech
lidí, kteří v kraji žijí. Integrované záchranné systémy krajů
organizují záchranné složky ve
všech stupních. V rámci kraje se
propojuje zdravotnictví i sociální
služby. Bez plánování a rozvoje
školství by se neobešla síť škol
v žádném kraji. Kraje koordinují
vzdělávání v závislosti na konkrétních potřebách trhu práce.
Na kraji je organizace a zajištění
veřejné dopravy. Neméně důležité je plánování investic do krajské infrastruktury. Aktuálně nejsilnější a nezastupitelnou roli má
konkrétně Ústecký kraj v dalším
rozvoji regionu zasaženém útlumem těžby a tradiční energetiky,
v minulosti hlavního průmyslového odvětví celého kraje. Hledá
možnosti a cesty přechodu kraje
v moderní region, ve kterém budou firmy a živnostníci prosperovat a jeho obyvatelé budou mít
práci. V regionu, který je místem
příjemným k životu. Kraj je partnerem pro stát i Evropskou unii
při plánování, přípravách i realizaci všech kroků, které mají
k těmto změnám vést. A co přeji
Ústeckému kraji do dalších dvaceti let? Aby se právě tato přeměna, na které už několik posledních let intenzivně pracujeme,
podařila co nejlépe.

Radek Černý (KSČM), krajský zastupitel
Ústecký kraj slaví krásných
20 let od svého vzniku a z pozice
života lidského můžeme říci, že
nám dosáhl dospělosti. Kraje ze
své podstaty hrají nezastupitelnou roli v životě občanů, kterou
můžeme spatřovat na mnoha
místech. Kraj je zřizovatelem
řady příspěvkových organizací,
kterými jsou školská zařízení,
muzea a galerie, sociální služby atd. Síť páteřních nemocnic
je vedena pod naší úspěšnou
Krajskou zdravotní, jíž je kraj
jediným stoprocentním vlastníkem akcií. Dopravní společnost
Ústeckého kraje, kterou nám
jiné kraje závidí a chodí k nám
na zkušenou, letos oslavila své
páté výročí. To je pouze malý
výčet organizací spravovaných
krajem, které slouží všem občanům našeho kraje, ale samozřejmě i dalším. Ústecký kraj
je také vyhlašovatelem řady
dotačních titulů, kde finanční
podporu mohou získat začínající podnikatelé, zemědělci, kulturní a spolkové organizace, ale
i samosprávy a jiní. Pro žáky či
studenty existuje řada stipendijních programů a nejsou opomíjeny ani záchranné složky IZS
a další. Kraje před zmíněnými
dvaceti lety nahradily zanikající okresní úřady. Zda to bylo
správné či nikoliv, domnívám
se, že dnes už není podstatné.
Každopádně se kraje a zejména
ten náš zhostily své úlohy velmi
dobře. Z pozice dlouholetého
starosty obce musím s klidným
srdcem říci, že jsem vždy na
kraji našel oporu jak ve formě
metodické pomoci, rady, tak
i příjemného přijetí. Kraj musíme chápat jako dobrý mezičlánek mezi občanem, místními
samosprávami, jednotlivými
ministerstvy a vládou. Dovolte
mi našemu kraji popřát ještě
dlouhou řadu úspěšných let.
Popřát mu také, aby se mu zdaleka vyhýbaly živelné a jiné pohromy a nebyl vnímán jenom
jako kraj problémový, ale jako
kraj se spoustou zajímavých
míst, krásnou přírodou a boha-

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
K otázce v čem spatřuji nezastupitelnou roli krajů, musím
konstatovat, že kraj doposud
nenaplnil svou roli správy věci
veřejných. Běžný občan netuší,
k čemu je kraj dobrý. To nakonec odráží i slabá volební účast
při krajských volbách. Běžný
občan maximálně tu a tam zachytí zprávu v tisku o různých
aférách ze života kraje, ale podstata jeho existence mu uniká.
Představitelé kraje většinou
prioritně řeší své vlastní funkce
místo řádné služby občanům.
V současnosti máme v krajském zastupitelstvu celkem
neuvěřitelných 17 uvolněných
zastupitelů, včetně předsedů
nejrůznějších výborů, jejichž
efektivita je opravdu mizivá.
Zkusme si například vzpomenout na nějaký mimořádný čin
výboru pro bezpečnost a sociálně vyloučené lokality. Logicky si nelze vzpomenout na nic.
Stejně jako například výbor
pro kulturu, který místo, aby se
postavil proti doposud nevyjasněnému odvolávání zkušených
ředitelů muzeí a galerií, tomuto
kroku pouze pokorně asistoval.
Obdobně rozpačitě působí i výbor pro životní prostředí, po
kterém jsme několikrát marně
požadovali vytvoření strategie
likvidace odpadů v rámci kraje. Komicky působila i funkce
náměstka hejtmana pro styk
s Vládou ČR atd. Podstata kraje, jeho úředníků a představitelů spočívá ve službě občanům
a ne v boji o “korýtka”. Přál
bych občanům Ústeckého kraje, aby Ústecký kraj spravovali
vzdělaní, pracovití lidé, kteří své
práci rozumí a jde jim zejména
o budoucnost našich dětí, aby
se náš kraj konečně stal dobrým
místem pro život.

Tereza Hyťhová, členka Zastupitelstva Ústeckého kraje
Čtyři roky jsem zastávala
funkci krajské zastupitelky,
kde jsem měla možnost poznat, jaké kompetence kraj
vlastně má a z tohoto pohledu
je pro mě krajská samospráva
pro občany opravdu důležitá
a nepostradatelná. Na druhou
stranu si myslím, že je mnohdy
pro krajské zastupitele velice
obtížné rozhodovat a posuzovat problematiku napříč celým
krajem, a proto rozumím pozitivům tehdejších okresních
úřadů. Ačkoliv již do krajského
zastupitelstva nekandiduji, držím palce těm, kteří do těchto
voleb jdou, a kteří se budou
podílet na chodu našeho kraje.
Udržet stabilní kraj, ve kterém
budou občané plně spokojeni,
je opravdu těžký úkol. Velkým
úkolem kraje je také financování sociálních služeb, což
je v posledních letech velmi
komplikovanou
záležitostí.
Například loni se řešilo obtížné
dofinancování sociálních služeb, kde chyběla celková částka dvě miliardy korun na celou
republiku a kraje se na řešení
tohoto problému musely spolu
s MPSV velmi aktivně podílet. Jako učitelka také vnímám
jako velmi pozitivní funkci náměstka hejtmana pro školství.
Tento člověk má možnost se
přímo setkávat s vedením škol,
má možnost navštívit všechny
školské instituce a zde načerpat
konkrétní podněty a následně
je řešit. Tento systém je velmi
podstatný na všech úrovních
– celostátní (vláda, poslanci),
krajské (vedení kraje, krajští
zastupitelé) i komunální (starosta, komunální zastupitelé).
Přeji Ústeckému kraji, aby jen
vzkvétal, a aby se podařilo přilákat více turistů a návštěvníků
do našeho kraje. Má bezpochyby spoustu nádherných míst,
které stojí za zhlédnutí. Přeji
také plno sil nově zvoleným
krajským zastupitelům v říjnových volbách, protože sílu a odvahu budou do následujících
čtyř let potřebovat.

Memorandum o spolupráci otevírá prostor k dalšímu rozvoji Labe arény Ústeckého kraje
Pokračování ze strany 1
Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval vnímá
račický areál jako sportoviště
mezinárodního významu. „V Evropě je málo takových umělých
tratí s podobnými parametry,
jsme na to pyšní. Jsem rád, že se
do areálu v poslední době opět
po letech investuje a jsme vděční
za podporu státu, kraje i místní
municipality, bez níž by to nebylo možné,“ uvedl Jiří Kejval.
„Připravují se zde jak veslaři, tak
reprezentanti v rychlostní kanoistice, která patří k nejúspěšnějším olympijským sportům a velkým nadějím, ale i závodníci
v mnoha dalších sportech.”
„S podporou Ústeckého kraje snáze zvládáme plnit naši

společenskou odpovědnost, jak
je to například vidět při práci
se školami na projektu Česko
vesluje. Proto si velmi vážíme
spolupráce s Ústeckým krajem
i ostatními partnery a věřím,
že se nám společnými silami
podaří vybudovat jedno z nejvýznamnějších
sportovních
center v České republice, které
bude propagovat kraj, vyhledávat a vychovávat budoucí medailisty, ale rovněž podporovat
sportovní činnost dětí a mládeže a jejich všeobecný rozvoj,“
doplnil ředitel Labe arény Michal Kurfirst.
Partnery Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře jsou
Ústecký kraj, Český olympijský
výbor, sportovní svazy a Labe

aréna Ústeckého kraje. Za účelem přípravy Mistrovství světa
ve veslování v roce 2022 se stra-

ny Memoranda dohodly, že budou společně usilovat o zdárný
průběh a organizaci celé akce.

Zleva: Zástupce společnosti Sportcentrum Račice Petr Hlídek, náměstek hejtmana Petr Šmíd, ředitel Labe arény Ústeckého kraje Michal
Kurfirst, zástupce Národního olympijského centra vodních sportů Dušan
Macháček, hejtman Oldřich Bubeníček a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
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Představitelé kraje navštívili Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově

P

ři příležitosti podpisu memoranda o spolupráci Národního technického muzea
a Správy železnic byli pozváni
představitelé Ústeckého kraje
v čele s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem, aby si prohlédli
Železniční depozitář Národního
technického muzea v Chomutově. Zde se v současnosti nacházejí tři nová kolejová vozidla zapůjčená Správou železnic.
Zástupci kraje si v depozitáři
prohlédli nejrůznější kolejová
vozidla a měli jedinečnou příležitost projet se parním vozem
Komarek, jediným funkčním
parním motorovým vozem v republice. Komarek byl opraven

a znovu zprovozněn v roce 2017
u příležitosti dvoustého výročí
narození Františka Ringhoffera
II., zakladatele podniku, který
parní vůz vyrobil.
V železničním depozitáři se
nachází přes 90 exponátů, zejména různé druhy parních,
elektrických a dieslových lokomotiv. Muzejní sbírku v depozitáři nově doplnila tři kolejová
vozidla Správy železnic, která
dokumentují nedávnou historii
technické práce na železnici,
a to nákladní železniční drezína
MUV 69 z roku 1974, tzv. PVO,
přívěsný vozík osobní, z roku
1975 a tlačný sněhový kolejový
pluh KSP 4115 z roku 1987.

„Je dobře, že má Národní
technické muzeum stále zájem
rozšiřovat expozici železničního
depozitáře v Chomutově. Jedná
se o velkou příležitost pro rozvoj
cestovního ruchu. Až se v Chomutově otevře muzeum automobilů značky Praga, bude Ústecký
kraj velmi atraktivní i pro turisty,
kteří se zajímají o technické památky,“ sdělil náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek.

Parní vůz Komarek si prohlédl
hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo) i náměstek pro oblast dopravy
Jaroslav Komínek.

Doprava Ústeckého kraje připravuje pojízdnou Doprava Ústeckého kraje posílila turistickou
informační kancelář – DÚKmobil
autobusovou dopravu do Českého Švýcarska

U

ž brzy se ve městech, obcích i na akcích potkáte
s novinkou, kterou si připravila
Doprava Ústeckého kraje. Pojízdná informační kancelář, tzv.
DÚKmobil, bude sloužit k informování o integrovaném dopravním systému DÚK občanů tam,

kde není možné získat informace v informačních kancelářích.
Jezdit bude po celém Ústeckém
kraji.
„Stejně jako se rozšiřuje integrovaný systém Dopravy Ústeckého kraje, tak je potřeba
rozšířit informování cestujících

Plánovaná finální podoba DÚKmobilu.

o novinkách a aktualitách z prostředí veřejné regionální dopravy. Letošní rok je v rámci DÚK
plný novinek. Kromě jiného
jsme na začátku roku představili nový Centrální dispečink
Dopravy Ústeckého kraje, na
jaře maskota DÚKáčka, nyní se
můžeme těšit na DÚKmobil a na
podzim na mobilní aplikaci,“
řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
Nový DÚKmobil bude na
svých cestách poskytovat informace o tarifu, jízdních řádech
a novinkách v dopravě, zároveň
zde bude možné zakoupit i jízdní doklady a elektronické karty.
Zaměstnanec infomobilu bude
také přijímat podněty k úpravám jízdních řádů a zlepšení
kvality cestování veřejnou dopravou v Ústeckém kraji.

Ústecký kraj podpořil dovoz kolejí ze Švýcarska,
Lovečkovice jsou o krok blíže k realizaci muzejní dráhy

O

bnova části bývalé železnice z obce Lovečkovice směrem na Levínské Petrovice by měla
přinést rozvoj enviromentálně šetrné turistiky do
tohoto krásného, byť dnes poněkud zapomenutého
koutu Českého středohoří. Zapsaný spolek TRAMMUSEUM z Lovečkovic by chtěl na výše zmíněné
větvi bývalé lokálky obnovit provoz na úzkém rozchodu a v elektrické trakci.
Součástí revitalizované tratě by mělo být i malé
depo v sousedství nádraží v Lovečkovicích, kde
chce spolek prezentovat historické tramvaje ze zrušeného provozu v Ústí nad Labem a dalších měst.
V loňském roce se naskytla příležitost získání
vhodných výhybek ze zrušené vozovny ve švýcarském Bernu. Vytipován byl vhodný materiál s minimálním opotřebením nezbytný pro vybudování
kolejiště depa a předběžně byly odhadnuty náklady
celého projektu. „I přes dobrovolnou práci členů
spolku bylo zapotřebí najmout na místě externí
techniku pro odtěžení štěrku, odborné rozřezání
kolejnic, a naložení materiálu. S ohledem na velmi
vysoké ceny za tyto služby ve Švýcarsku by bez finanční podpory Ústeckého kraje nebyla realizace
tohoto záměru možná,“ uvedl předseda spolku Michal Matoušek.
„Ústecký kraj podpořil projekt částkou 197 000
korun v rámci individuálních dotací Fondu Ústec-

kého kraje,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
Celkové náklady lehce přesáhly 410 000 korun.
Realizaci bylo nutné zvládnout během měsíce června tohoto roku. Spolek TRAMMUSEUM tak díky
podpoře Ústeckého kraje získal šest funkčních
tramvajových výhybek a 12 kolejnic, které vytvoří
základ pro stavbu odstavného kolejiště v Lovečkovicích. Nový kolejový materiál stejného množství by
se cenově vyšplhal zhruba k osmi milionům korun.
Díky tomuto projektu se tak pět švýcarských
tramvají, které má spolek dlouhodobě zapůjčené,
brzy přemístí na koleje ze své domoviny, aby do
Lovečkovic za poznáním a za oddychem přilákaly
naše i zahraniční turisty.

skládání výhybek v Lovečkovicích.

Č

eské Švýcarsko je jedno
z nejnavštěvovanějších míst
v Ústeckém kraji. Každý rok
sem zavítají tisíce turistů. Často
kromě auta využívají také veřejnou dopravu. Autobusy tak byly
v posledních letech často přeplněné. Tento problém byl vyřešen
zavedením nové linky 438. Do
Českého Švýcarska tedy letos
jezdí místo dosavadních tří hned
čtyři autobusové linky. Jak jet na
výlet veřejnou dopravou, si vyzkoušel také náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav
Komínek.
„V minulých letech byla během léta veřejná doprava do národního parku zajištěna autobusovými linkami 434, 435 a 436.
Tyto spoje byly často přeplněné
a docházelo také k jejich zpožďování. Posílením této autobusové dopravy jsme reagovali na
dlouhodobý zájem turistů a díky
dobré spolupráci jak s Destinační agenturou České Švýcarsko,
tak s obcemi se podařilo sestavit nový jízdní řád a doplnit
novou linku 438 na trase Děčín
– Hřensko – Mezní Louka,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek.

V srpnu budou linky 434 a 438
vedeny tak, aby v nejfrekventovanějším úseku Děčín – Hřensko – Mezní Louka autobusy
jezdily v půlhodinovém intervalu. Ve zbytku turistické sezóny,
tedy v měsících duben-červen
a září-říjen bude ve víkendových
a svátečních dnech jezdit linka
434 s odjezdem v sudou hodinu
z Děčína a linka 438 v lichou hodinu s odjezdem z Děčína (s výjimkou prvního ranního spoje).
V pracovní dny v uvedené měsí-

České Švýcarsko je častým cílem turistů nejen z Ústeckého kraje.
Efektivita veřejné dopravy je proto velmi důležitá.

Vyjela prodloužená linka 588 z Chomutova do Marienbergu

D

alší novinkou v rámci fungování Dopravy Ústeckého
kraje je prodloužení linky z Chomutova do Marienbergu. Slavnostního uvedení do provozu se
zúčastnil náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
„O prodloužení linky 588
z Chomutova až do Marienbergu byl velký zájem. Jsem rád, že
se tento záměr po téměř dvou
letech vyjednávání podařil. Je to
ukázka toho, že se snažíme rozšiřovat a zefektivňovat dopravu
nejen v rámci našeho území, ale
také v blízkém pohraničí,“ řekl
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek.

DÚKáček vyjel za hranice (Ústeckého) kraje

Na nové lince 588 jezdí pět
párů spojů v pracovní dny a čtyři
páry spojů o víkendech. Marienberg, který je umístěn na seznamu památek světového dědictví

Nový maskot Dopravy Ústeckého kraje chameleon DÚKáček rád
cestuje nejen po Ústeckém kraji. Letošní letní dovolenou trávil také
na řeckém ostrově Korfu.

UNESCO, je také oblíbeným cílem
občanů Ústeckého kraje, kteří zde
navštěvují jak památky, tak místní
aquapark. Na vybraných spojích je
také možná přeprava jízdních kol.

Mimořádné prázdninové a podzimní
jízdy motoráčků na linkách T3 a T6

důvodu posunutí začátku turistické sezóny rozšířila Doprava
„ZÚsteckého
kraje prázdninovou a podzimní turistickou nabídku

o mimořádné jízdy historických motoráčků na železničních linkách do
Zubrnic a do Doupovských hor,“ potvrzuje informaci o rozšíření jízd
motoráčků náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.
Zubrnický motoráček (linka T3) na trase Ústí nad Labem – Střekov
– Velké Březno – Zubrnice jezdí kromě běžného jízdního řádu navíc
každý srpnový pátek. Na lince T6, tedy na Doupovské dráze z Kadaně
do Kadaňského Rohozce a do Podbořan, přibydou dva spoje o podzimních prázdninách - ve čtvrtek 29. října a v pátek 30. října. Jízdní řády
mimořádných jízd motoráčků naleznete na webu www.dopravauk.cz.

Doprava Ústeckého kraje připravuje
mobilní aplikaci „DÚKapku“

D

Manipulační přirážka za vydání jízdenky vychází z přepravních
podmínek ČD a ostatní dopravci zapojení do DÚK ji neuplatňují.

ce bude v provozu linka 438 v časech a rozsahu současné linky
434. Navíc v červnu a v září bude
spojení do národního parku posíleno deseti přidanými spoji na
lince 434.
Kompletní jízdní řády linek
434, 435, 436 a 438 jsou na
www.dopravauk.cz. Na celodenní výlet s DÚK do vzdálenější části regionu je výhodné pořídit si celodenní síťovou jízdenku
DÚK, která je k zakoupení pro
jednotlivce, rodiny i skupiny.

ÚKapka – to je název nově
připravované mobilní aplikace integrovaného dopravního systému DÚK. Smlouvu
na dodání této aplikace uzavřel
Ústecký kraj se společností
CHAPS spol. s r.o. Mobilní aplikace podporovaná na zařízeních
s operačními systémy Android
a iOS bude sloužit i jako nový
nosič jízdních dokladů DÚK
a to jak pro jednotlivou jízdu,
tak pro časové jízdenky. Odbavení jízdních dokladů uložených
v mobilní aplikaci bude umožněno automaticky za pomoci
čtení 2D kódu. V případech,

kdy dopravce prozatím nebude připraven číst 2D kód, bude
aplikace umožňovat i vizuální
odbavení jako u papírových jízdenek. Termín zprovoznění vidí
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslav Komínek v dohledné době: „Jízdenky aplikace
DÚKapka by měly být zařazeny
mezi plně integrované jízdní
doklady a měly by umožnit samoobslužný nákup jízdenek
mezi všemi zónami v DÚK už
od nejbližší změny tarifu DÚK.
Předpokládaný termín zahájení
zkušebního provozu DÚKapky
je od 1. října tohoto roku.“

Ústecký kraj
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Na Šluknovsku můžete navštívit
V září se otevře další část Labské stezky
Sluneční a vzdušné lázně Karlovo údolí D

Z

náte Karlovo údolí? Ne? To
je škoda. Kdysi to byl v cestovním ruchu pojem. Jedná se
o lesní údolí Kunratického potoka, dva kilometry od Šluknova,
na samém severním cípu Čech.
Ještě dnes zde naleznete pozůstatky kdysi slavného výletního
lázeňského areálu. Mimořádnou
atmosféru celému místu dodává
rozpadající se členitá budova na
konci příjezdové aleje s formálním lázeňským parkem v popředí. Právě toto místo navštívil na
pozvání nových majitelů náměstek pro cestovní ruch Zdeněk
Matouš, který přislíbil pomoc
s propagací a nesměroval majitele na Místní akční skupinu,
díky které by mohli získat na obnovu areálu finanční prostředky.
Základy celého areálu položil roku 1872 šluknovský pekař

Karel Schütz, když zde připravil
zázemí pro drážní dělníky. Postupně sem přicházeli návštěvníci ze širokého okolí, a tak byl
areál krok za krokem rozšiřován
o nejrůznější zajímavosti, jako
byl například vodní kolotoč, pavilon s opičkami, velké dětské
hřiště, zábavní park a dokonce
i letní sáňkařská dráha. Kolem
roku 1900 byla vystavěna lázeňská budova s tanečním sálem
a prosklenou dřevěnou verandou s podloubím. Časem místo
převzalo město Šluknov a budova byla přestavěna na moderní
lázeňský hotel v secesním stylu
s centrální věžičkou, prostornými stájemi a venkovní terasou
s výhledem na parkové úpravy,
jak jej známe až dodnes.
K areálu patřila krom jiného
i hájovna, hospůdka, pstruhový

Takto vypadalo Karlovo údolí kdysi a takto dnes.

rybník pro čerstvé dodávky do
lesní restaurace a v neposlední řadě i velmi oblíbené lesní
divadlo s kapacitou až 1000
návštěvníků, kde byla v období první republiky hrána četná
představení dokonce i v obsazení souborů pražského Národního divadla, či drážďanské
státní opery! Z té doby pochází
také vlaková zastávka, kterou
dnes vlaky jen projíždějí, ale
intenzivně se jedná o jejím opětovném zařazení do provozu ‚na
znamení‘.
V období druhé světové války
místo sloužilo jako lazaret pro
německé vojáky a po válce až do
80. let 20. století jako rekreační
středisko Dopravního podniku
hl. m. Prahy. Časem pak byl areál opuštěný, prodaný do soukromých rukou a od té doby chátral,
dílem činností lidí, dílem působením přírody.
Novodobá historie Karlova
údolí začala posledním prodejem v roce 2017. Záměrem současných majitelů je obnova areálu do původní podoby z počátku
minulého století. Aktuálně si již
můžete posedět v parku nebo ve
stínu repliky původního altánu,
vychutnat si procházku přírodou podél obnovených vodotečí
a sledovat postup obnovy areálu s přibývajícími zajímavostmi
skýtajícími nové zážitky.

Otec lesů – Vrakodávný veledub bojuje o titul Strom roku 2020

V

rakodávný veledub ze Žiželic byl odbornou porotou
vybrán mezi dvanáct finálových
stromů, které se ucházejí o vítězství v celostátní anketě Strom
roku 2020. Hlasování, které odstartovalo 21. července, je zpoplatněno. Vybrané peníze budou
použity na novou výsadbu a péči
o stromy.
Mezi finalisty charitativní ankety se díky svému zajímavému
a především silnému příběhu
dostal i 450 let starý dub letní, který se nachází u zámečku
Stroupeček v Žiželicích v okrese Louny. Soutěží pod názvem
Otec lesů – Vrakodávný veledub,
přičemž označení „Vrakodávný“
získal od zpevňovacích obručí,
které jsou dnes již zrezlé a zohýbané a díky kterým strom působí
jako vrak. Tento dutý dub několikrát vyhořel a i přesto stále žije
a roste, dokonce dal vzniknout
dalším mladým stromkům. Obvod kmene tohoto majestátního
stromu dosahuje neuvěřitelných

930 centimetrů.
Celostátní anketu letos již po
devatenácté pořádá pod záštitou
Ministerstva životního prostředí Nadace Partnerství. Ta letos
obdržela více než 50 návrhů na
Strom roku, z nichž odborná porota do finále vybrala 12. Podpořit oblíbený strom lze do 11. říj-

na 2020 prostřednictvím DMS
a online na stránkách www.
stromroku.cz. Hlasování je zpoplatněno minimální částkou 30
korun. Výtěžek z hlasování bude
použit na výsadbu a péči o stromy a aktivity s nimi spojené.
Výsledky se veřejnost dozví 20.
října 2020 v Brně.

ostavba Labské stezky, populární cyklostezky,
která prochází Českou republikou až do Hamburku, se v Ústeckém kraji přiblížila svému závěru.
Aktuálně jsou ve výstavbě poslední dva úseky, a to
Třeboutice – Nučnice a Račice – Hněvice, oba budou
hotové na podzim. Slavnostní otevření hněvické části proběhne 14. září 2020 v rámci dvou významných
cyklistických konferencí.
„Labská stezka je jedním z nejlepších turistických
produktů v Ústeckém kraji, o čemž svědčí i řada místních i zahraničních ocenění,“ řekl náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš.

Národní setkání aktérů cykloturistiky organizuje
Nadace Partnerství a Spolek pro městskou mobilitu za podpory Ústeckého kraje. V dopolední části,
která se koná v Roudnici nad Labem, se bude hovořit o koncepci městské a aktivní mobility a představí se všechny páteřní cyklostezky v našem kraji.
Odpoledne pak na účastníky čeká projížďka lodí po
Labi a exkurze na Labské stezce spojená se slavnostním aktem otevření nově zhotoveného úseku.
V úterý 15. září naváže Konference Labská stezka 2020: 13. česko-německá výměna zkušeností
partnerů s podtitulem „Zelená“ Labská stezka.
Zaměří se na problematiku údržby cyklostezek
a také společný marketing této oblíbené dálkové
trasy u nás a v Německu. Důležitá je také certifikace stezky jako ekologického produktu.
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, jednotlivé
úseky byly spolufinancovány dotací z ROP Severozápad, IROP a SFDI.

Moderní turistické trasy v Ústeckém kraji mají oživit pěší turistiku

V

regionu je mnoho nádherných turistických tras, o které se starají převážně členové
Klubu českých turistů Ústeckého
kraje. Je zde více než 2600 aktivních turistů. Mezi nimi jsou i dobrovolníci, kteří se starají o značení turistických tras. A i pro letošní
rok, kdy slaví organizace 130 let
značení, ji Ústecký kraj podpořil
z programu Rodinné stříbro.
Novinkou pro letošek jsou tzv.
moderní turistické trasy, které
mají podpořit renesanci pěší turistiky a pomoci rozvoji poznávání krás naší vlasti a rozvíjet
cestovní ruch. K tomu slouží systém certifikace turistických tras.
Norma pro certifikaci pěších
turistických tras zahrnuje řadu
kritérií. Mezi hlavní zásady patří

nevést trasy po veřejných komunikacích nebo bezprostředně
vedle nich. Dále pak oddělit pěší
trasy od cyklotras, snížit délku
tvrdých umělých povrchů na trase, zvýšit zajímavost trasy jejím
přivedením k novým zajímavým
bodům a vést trasy tak, aby měly
patřičnou infrastrukturu služeb
a dopravní obslužnost. Stručně
by to vyjádřilo motto „Pohodlí,
bezpečnost, atraktivita“.
„S Klubem českých turistů
spolupracujeme na proznačování turistických tras dlouhodobě, protože právě kvalitní
infrastruktura je jedním ze základů vybavenosti pro turisty
a návštěvníky. Letos se podařilo
vyznačit a otevřít první trasu pro
vozíčkáře v Českém Švýcarsku

a spolupracujeme také na značení a propagaci Hřebenovky,“
řekl náměstek hejtmana pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.
„Naši lidé intenzivně pracovali na tzv. Modré hřebenovce
po Krušných horách, přes České Švýcarsko až do Lužických
hor. Na území našeho kraje to
činí zhruba 250 km. Společně
s Karlovarským krajem se jedná o kvalitně zhodnocenou trasu podle nové metodiky. Pokud
dojde k realizaci, tak v našem
kraji vznikne unikátní moderní
turistická trasa, která svým významem nebude mít v naší vlasti
obdoby. Projekt patří mezi prioritní v našem kraji,“ doplnil Jan
Eichler z vedení krajské pobočky
Klubu českých turistů.

Lenka Kocmanová Taussigová
ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádají

Dub ze Žiželic je starý 450 let.

Projekt o pozdně středověkém umění v Krušnohoří pokračuje

15.

ročník

V

červenci roku 2018 se stal
Ústecký kraj příjemcem
dotace z Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014-2020 na přeshraniční projekt „Umění pozdního
středověku v hornické krajině
Krušnohoří“. Dalšími partnery
projektu jsou Oblastní muzeum
a galerie v Mostě a drážďanská
Hochschule für Bildende Künste Dresden. Projekt bude realizován do června 2021.
Cílem projektu je potvrdit historickou sounáležitost české a saské
části Krušnohoří jako jednoho
kulturně sociálního prostoru.
Česko-saská hornická oblast byla
v pozdním středověku významným prostorem umělecké a technologické výměny. Díky rozvoji
hornictví, jeho bohatství a využití
nových technologií, stala se na

konci středověku hornická oblast
Krušných hor důležitým prostorem pro umělecké objednávky
i výtvarně-technologické inovace.
Základem předloženého projektu jsou na české straně vybraná
umělecká díla z muzeí Ústeckého
kraje pocházející z let 1400-1540.
Jedná se o Madonu z Krupky, Trůnící Madonu z Litvínova, Votivní
desku mosteckou od Mistra IW,

Tondo se sv. Annou Samotřetí.

Tondo se sv. Annou Samotřetí od
Mistra mosteckého svorníku a Oltář sv. Barbory od Hanse Hesseho.
Do 31. května 2020 bylo ukončeno restaurování zatím čtyř uměleckých děl.
Projekt dal širokou příležitost
zapojit se restaurátorům z různých koutů České republiky a Saska a podpořil tak povědomí o kulturním bohatství severozápadních
Čech. Interdisciplinaritu v projektu a těsnou spolupráci během
restaurování děl zajišťovala Akademická laboratoř materiálového
průzkumu malířských děl při Akademii výtvarných umění v Praze.
Aktuálně probíhá příprava
odborného kolokvia a výstavy
„Příběh starého Mostu“. Výstavu budou moci zájemci navštívit v Oblastním muzeu a galerii
v Mostě od 23. října.

10. září 2020 od 19.00 Hod.

Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem
Akce probíhá pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Výtěžek z akce bude věnován
na podporu Dětských oddělení
Krajské zdravotní, a. s.

Předprodej vstupenek:

pokladna Severočeského divadla
opery a baletu v Ústí nad Labem,
OC Olympia Teplice – info stánek

JE HRDÝM PARTNEREM PROJEKTU
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Vedení Ústeckého kraje deklaruje jasný zájem o budoucnost
a úspěšný rozvoj Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku

Pokračování ze strany 1
Lužická nemocnice a poliklinika v Rumburku je řadu měsíců
oblíbeným tématem sdělovacích
prostředků a zejména mezi obyvateli Šluknovského výběžku
důležitým tématem při rozhovorech. Tyto informace ale mnohdy
obsahují řadu polopravd či nepravd, které z původního, ekonomického problému, udělaly
problém politický. Ani dubnové
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o odkoupení nemovitého a movitého majetku, tedy
budov a zařízení, od správkyně
konkurzní podstaty a provozování nemocnice pod hlavičkou
příspěvkové organizace kraje nepřinesly potřebné uklidnění.
Přitom klid a jistotu potřebují
pro svou práci ti, na kterých do
značné míry závisí další osud
nemocnice. Lékaři a zdravotnický personál. Ti rozhodují o tom,
jak kvalitní služby a jaké výkony
bude nemocnice nabízet a jaký
o ni bude zájem ze strany pacientů i zdravotních pojišťoven.
Aby se zabránilo dalším spekulacím, které by mohly zaměstnance nemocnice dále znepokojovat, přijela v úterý 12. srpna do
Rumburku většina členů Rady
Ústeckého kraje. Cílem byla nejen prohlídka všech tří areálů,
které jsou součástí Lužické nemocnice a polikliniky, tj. budovy
polikliniky, hlavní budovy nemocnice a budov areálu v Podhájí, ale zejména schůzka a beseda se zaměstnanci nemocnice.
„Šluknovský výběžek, který má zhruba 55 tisíc obyvatel
a v turistické sezóně ještě o 20
tisíc více, nemocnici potřebuje,
to jsme říkali celou dobu. Byla
to otázka nějaké dohody všech
stran. Jsem rád, že se Ústecké-

mu kraji nakonec podařilo po
peripetiích nemocnici koupit
a dnes pro ni začíná další etapa. Musejí se provést rozsáhlé
rekonstrukce a zajistit personál, aby to byla plnohodnotná
nemocnice se vším všudy,“ prohlásil při besedě se zaměstnanci
hejtman Oldřich Bubeníček.
Besedy se zaměstnanci se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměstci
hejtmana Martin Klika, Stanislav Rybák, Petr Šmíd, Zdeněk
Matouš, Jaroslav Komínek, dále
radní Ústeckého kraje Ladislav
Drlý a členka Zastupitelstva Ústeckého kraje Tereza Hyťhová.
V úvodní prezentaci informovalo vedení kraje zaměstnance
o prvotních plánovaných investičních záměrech ve výši 600
až 700 milionů korun v přibližně pětiletém horizontu. Nejde
o žádná nepodložená čísla. Přes-

Poliklinika v Rumburku.

věřitelského výboru, kterou Ústecký kraj má: „Před tím, než
jsme se stali vlastníkem nemovitých věcí, jednali jsme se správkyní konkurzní podstaty, předem si prohlédli, o jaké prostory
jde, a dnes jsme představili první
vizi zaměstnancům nemocnice,
protože bez nich to nepůjde.“
„V tuto chvíli jsme nemocnici
koupili, přebíráme majetek, do
konce roku bychom byli rádi,
aby přešli zaměstnanci organizace k 1. lednu 2021 pod naší
krajskou příspěvkovou organizaci. Současně můžeme začít
investovat do vybavení a do objektů,“ shrnul celý postup 1. náměstek hejtmana Martin Klika.
Ústecký kraj předpokládá
převzetí veškerého personálu
a smluv personálního charakteru k 1. lednu 2021. Nemocnice
se stane příspěvkovou organiza-

Nemocniční interiéry.

Hejtman Oldřich Bubeníček si prohlédl prostory hlavní budovy rumburské nemocnice

Ústecký kraj nyní nemocnici koupil

to, že je kraj vlastníkem nemocnice teprve několik týdnů, prošli
pracovníci majetkového a investičního odboru spolu s radním
Ústeckého kraje Ladislavem Drlým všechny budovy od sklepa
až na půdu a velice podrobně se
seznámili s jejich stavem.
„Jde o krásné ukázky architektury, na kterých se bohužel
výrazně projevuje fakt, že investice v minulosti byly směrované
do jednotlivých sálů, ordinací
a čekáren. V těch je třeba pokračovat, ale doplnit je investicemi
do střech, oken, zateplení a centrálních rozvodů elektřiny, vody
a kanalizace,“ uvedl člen Rady
Ústeckého kraje Ladislav Drlý.
V následné diskusi ujistilo vedení kraje zaměstnance, že má
eminentní zájem na zachování
dostupné zdravotní péče, úspěšném rozvoji nemocnice a posílení personálního stavu. Většina z přítomných zaměstnanců
deklarovala zájem v nemocnici
zůstat a dále pracovat v krajské
příspěvkové organizaci. Ladislav Drlý zdůraznil roli jednání
se správkyní konkurzní podstaty
a důležitost podpory ze strany

Zaměstnanci Lužické nemocnice na jednotlivých odděleních

cí Ústeckého kraje v rámci Krajské majetkové, p. o. Příspěvkové
organizace jsou přímo napojeny
na rozpočet zřizovatele, proto
bude realizace investičních akcí
do rekonstrukcí budov a zařízení jednodušší.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo v dubnu tohoto roku
o nabytí nemovitých a movitých
věcí od správkyně konkurzní
podstaty a o zajištění poskytování nemocničních zdravotních
služeb ve Šluknovském výběžku. Smlouva o nabytí věcí byla
podepsána v červnu. Zároveň
bylo se správkyní konkurzní
podstaty dohodnuto, že jako držitelka oprávnění k poskytování
zdravotních služeb v Lužické
nemocnici zajistí provoz nemocnice do 31. prosince 2020. Celý
postup byl schválen věřitelským
výborem.

Na obhlídku přišli také náměstci hejtmana Zdeněk Matouš (vlevo) a Martin
Klika (uprostřed) a Ladislav Drlý, člen Rady Ústeckého kraje

Člen Rady Ústeckého kraje Ladislav Drlý prezentuje zaměstnancům první vize ohledně investic
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Mostečtí hasiči budou mít novou služebnu, ta původní je jedna z nejhorších v republice

P

hod. A právě tady na Mostecku,
kde je to silné průmyslové centrum, a kde máme tu nešťastnou
skládku Celio, tak jsou jejich
zásahy velice časté. Proto si myslím, že potřebují odpovídající
zázemí, a to jim bude nová stanice poskytovat. Chtěl bych jim
popřát, aby se jí dočkali co nejdříve,“ uvedl hejtman Oldřich
Bubeníček, jenž se akce spolu
s radním Radkem Belejem za
kraj účastnil.
Stavba by měla být dokončena
v prvním pololetí roku 2022. Do
té doby budou mostečtí hasiči
sloužit v provizorních prostorách v současném areálu.

Symbolické poklepání na základní kámen provedl kromě hejtmana například primátor Mostu Jan Paparega (druhý zleva) či generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba (třetí zleva).

Hejtman Oldřich Bubeníček navštívil Kompresní stanici Otvice

UJEP hostila Vodíkovou platformu Ústeckého kraje

H

Ú

říslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje v Mostě budou mít opět
odpovídající prostory pro vykonávání své služby. Symbolickým
poklepáním na základní kámen
začala za dohledu mnoha čestných hostů v čele s generálním
ředitelem HZS ČR Drahoslavem
Rybou výstavba nové požární
stanice a územního pracoviště.
Mostečtí profesionální hasiči
nedostanou jen novou budovu
s veškerým moderním zázemím.
Vznikne také multifunkční hřiště, lezecká věž, sportoviště pro
hasiče, kde si budou moct ověřit
svou fyzickou přípravu.

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček si prohlédl novou kompresní stanici
v Otvicích na Chomutovsku vybudovanou nadnárodní společností NET4GAS. Tato stanice,
která byla vystavěná koncem
roku 2019, je součástí plánovaného rozvoje stávající soustavy
přepravy zemního plynu.
Zástupci společnosti NET4GAS v čele s jednatelem společnosti Radkem Benčíkem
představili hejtmanovi projekt
výstavby nové kompresní stanice
na území Ústeckého kraje, jehož

Než se ale mohlo začít budovat, musel být starý objekt z roku
1975 odstraněn. Už na přelomu
tisíciletí se objevily problémy se
statikou, které se stupňovaly. Po
demolici přichází druhá etapa
výstavby kompletně vybavené
požární stanice. Ve třetí fázi dojde k odstranění objektu mobilních buněk a nádvorní budovy
a dokončení stavby včetně kolaudace.
„Práce hasičů si velice vážím,
ať už hasičů profesionálních či
hasičů dobrovolných. Dnes to
hašení není to nejdůležitější,
protože hasiči asistují u živelních pohrom či u dopravních ne-

cílem je zvýšení přepravní kapacity a efektivní využití stávajících
přepravních linií vysokotlakých
plynovodů, seznámili jej s areálem a funkčností kompresní stanice Otvice a ukázali mu též proces výstavby plynovodu v obci
Kryry. Zde se hejtman sešel také

Chemici z Lovosic mají nové školní laboratoře

S

třední odborná škola technická a zahradnická v Lovosicích vyučuje obor Aplikovaná
chemie a navazuje tak na činnost Střední průmyslové školy
chemické, která měla dlouholetou tradici v přípravě mladých
chemiků. Pro zajištění kvalitní
přípravy budoucích absolventů je nutné, aby škola nabízela
praktickou výuku v návaznosti
na moderní trendy v chemickém
průmyslu, a to lze pouze v dobře
vybavených laboratořích.
Současné laboratoře těmto
požadavkům nevyhovovaly, proto proběhla od ledna do března
2020 jejich úplná rekonstrukce.
V rámci modernizace za více
než pět milionů korun byly zrekonstruovány prostory dvou laboratoří, pořízen nový nábytek
a laboratorní vybavení a přístroje. Veškeré přístrojové vybavení
v hodnotě 1,3 milionu korun
financovaly firmy Lovochemie
Lovosice a Glanzstoff–Bohemia.
S prvně jmenovanou firmou
škola dlouhodobě spolupracuje
v rámci podpory chemického
vzdělávání žáků středních a zá-

Nevyhovující
laboratoře
prošly rekonstrukcí.

kladních škol, kdy Lovochemie
v součinnosti se školou realizuje
stipendijní program pro středoškoláky, chemický kroužek pro
děti od 6 do 12 let a finančně
podporuje soutěž Mladý chemik. Právě soutěž Mladý chemik, jehož je škola garantem
a pořadatelem v Ústeckém kraji,
slouží k popularizaci a propagaci chemie u žáků 9. tříd základních škol. Devátý ročník soutěže
se tak již bude konat v nových
prostorách.
Slavností otevření laboratoří
se mělo konat v březnu za účasti zástupců Ústeckého kraje
a sponzorů, ale z důvodu výskytu koronaviru a následného uzavření škol bylo přesunuto na 4.
září 2020.

s vedením obce, s nímž projednal
nejen výstavbu plynovodu, ale
i aktuální otázky ve společnosti.
Celý projekt se skládá nejen
z vybudování areálu kompresní
stanice včetně nezbytné technologie, ale i z potrubního napojení na stávající plynovody DN
900 a vybudování podzemní
vodovodní i elektronické přípojky v délce asi jednoho kilometru z rozvodny Otvice. Nová
kompresní stanice slouží pro
přepravu plynu z uzlu Hraniční
předávací stanice Hora Svaté Kateřiny/Olbernhau na Lanžhot.

stecká univerzita hostila
jednání Vodíkové platformy Ústeckého kraje, na které se
sešlo 40 zástupců z řad univerzit,
výzkumných organizací, měst,
dopravních podniků a firem. Za
krajský úřad se zúčastnil Martin
Klika, 1. náměstek hejtmana.
Hlavním tématem bylo společné
hledání řešení vodíkové ekonomiky a vodíku jako zdroje čisté
energie. Odborníci z fakulty
strojního inženýrství UJEP se
do budoucna zaměří na tři klíčové oblasti – na vodíkové technologie, čistou energetiku a rozvoj

externí spolupráce. Ústeckému
kraji to dává šanci na významný

posun v oblasti výzkumu a využívání energetických zdrojů.

1. náměstek Martin Klika (vpravo), vedle něj předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová.

Publikace představuje příběhy lidí z UJEP

N

ová propagační publikace
Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem není otřepaná,
neosobní ani nudná. Naopak,
je plná inspirujících příběhů,
nadějí a života. Poctivě rozděluje pozornost věnovanou sobě
s pozorností tomuto kraji a jeho
lidem.
Brožura nese hrdý název
#myjsmeujep a představuje příběhy lidí z univerzity. „Naším
úmyslem bylo posunout se od
prezentace neosobní instituce k prezentaci osobností, lidí,
o kterých je zatím slyšet především lokálně, ale kteří jsou právě
pro univerzitu a Ústí nad Labem
těmi, kdo aktivně tvoří budouc-

Publikace je plná inspirujících
příběhů.

nost,“ vysvětluje prorektor pro
vnější vztahy prof. Pavel Doulík.
Úmyslná „odbočka“ od těch
nejznámějších osobností UJEP
a snaha představit i další tváře
univerzity, vědy, umění, sportu
a vzdělávání v Ústeckém kraji,
ukazuje univerzitu v její každodennosti, v detailu a zároveň
celku. Tato odbočka však není
stoprocentní, v brožuře naleznete i známá jména univerzitních
absolventů, kteří již ve světě zazářili.
„Také jsme chtěli upozornit na
propojení univerzity a lidí, kteří
tu působí, se zajímavými místy
ústeckého regionu a probudit
zájem o studium a spolupráci na
univerzitě v krásném kraji s velkým potenciálem,“ zdůrazňuje
Anna Škopková, autorka textů
a koncepce nové brožury.
Nepřehlédnutelným znakem
brožury je množství použitých
hashtagů a odkazů. Tím je doslova přenesena z papíru do online
prostředí a provázána s moderními způsoby komunikace, které
se odehrávají především ve virtuálním prostředí na sociálních
sítích a internetu.

Krajská zdravotní chce statut centra komplexní kardiovaskulární péče. Postaví nový pavilon

R

ozšíření „Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče“ (CVSKP) na „Centrum
komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče“ v ústecké Masarykově nemocnici je
nejdůležitějším úkolem a cílem
práce současného představenstva a managementu Krajské
zdravotní (KZ) v oblasti zajištění zdravotní péče pro obyvatele
Ústeckého kraje. Vedle zavedené kardiologické kliniky bylo
v lednu 2018 založeno kardiochirurgické oddělení, na podzim
téhož roku pak nové oddělení pro
kardioanesteziologii. Následně
v roce 2019 vzniklo vše zastřešující Kardiocentrum. Všechna tato
kooperující zdravotnická pracoviště se přestěhují do nového
pavilonu, který Krajská zdravotní vybuduje v areálu své největší
nemocnice v Ústí nad Labem.
Pracoviště nyní zajišťuje vysoce specializovanou kardiovasku-

lární péči pro 835 tisíc obyvatel
Ústeckého kraje. V současné
době se zde provádí již všechny typy perkutánních výkonů
v rámci CVSKP. Každým rokem
je katetrizováno 2300 – 2500
nemocných a provedeno více jak
1000 léčebných zákroků. Kromě
tohoto počtu je část nemocných
odesílána každoročně na pražská pracoviště k různým typům
kardiochirurgických výkonů. Za
období 2005 – 2017 to bylo 5048
nemocných. Nutno podotknout,
že se jedná ve většině případů
o elektivní výkony. Okolo pěti
akutních nemocných však každým rokem umíralo ještě před
nebo během transportu do pražských pracovišť.
Současné CVSKP patří mezi
6 akreditovaných s tímto zaměřením v ČR. Jeho hlavní součástí
je Kardiologická klinika Fakulty
zdravotnických studií Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, o. z. „I když prozatím
nemáme statut centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče, jsme v podstatě
na úrovni pracovišť ve fakultních
nemocnicích, protože smlouvy,
které dostáváme od zdravotních pojišťoven, jsou adekvátní
a srovnatelné s komplexními
centry. Nemáme tak problém
s navyšováním výkonů, jako jsou
perkutánní náhrady chlopní, léčba mitrální insuficience pomocí
mitraklipu. Důležité je říct, že
kardiochirurgické oddělení se
stále rozšiřuje: byla vybudována
jednotka intenzivní péče s lůžky
následné péče, dojde k vybudování stanice pro standardní lůžka, což opět rozšíří počet operantů,“ zdůraznil vedoucí ústeckého
Kardiocentra, přednosta kardiologické kliniky prof. MUDr. Pavel Červinka.

V roce 2019 kardiochirurgové
odoperovali 129 lidí, operativa
nadále běží. „Do pražských fakultních nemocnic, Nemocnice
Na Homolce a IKEM, s nimiž
v oblasti kardiovaskulární medicíny spolupracujeme, směřujeme
čím dál méně pacientů. Před zahájením kardiochirurgické operativy jsme do Nemocnice Na Homolce posílali k výkonům na srdci
mezi 340 a 420 pacientů ročně. Je
ale zřejmé, že potenciál na zvýšení
počtu kardiochirurgických zákroků v rámci našeho Kardiocentra
se zvyšuje,“ dodal profesor Červinka.
„V současnosti ústecká kardiochirurgie provádí plné spektrum
kardiochirurgických
operací,
vyjma některých speciálních zákroků a transplantací srdce. To
znamená, že v našem spektru operačních zákroků jsou operace aortokoronárních bypassů, operace
na srdečních chlopních, operace

pro poruchy rytmu, defektů síňového i komorového septa a jiné.
Konkrétně u zákroků na srdečních chlopních upřednostňujeme
tzv. záchovné operace. Znamená
to, že preferujeme opravu a zachování chlopně místo její náhra-

dy. Některé typy zákroků provádíme z méně invazivního přístupu.
Důležité je, že pacienti jsou s výsledky naší práce spokojeni,“ řekl
MUDr. Miroslav Kolesár, primář
kardiochirurgického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice.

KARDIOLOGICKÁ KLINIKA
Přednosta kliniky Prof. MUDr. Pavel Červinka , Ph.D., FESC, FSCAI
+420 477 117 886, pavel.cervinka@kzcr.eu
Vrchní sestra: Květoslava Hlavatá
+420 477 112 644, kvetoslava.hlavata@kzcr.eu
Recepce: pracovní dny 7:00 - 15:00
+420 477 117 883
KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ
Primář: MUDr. Miroslav Kolesár
+420 477 112 981, miroslav.kolesar@kzcr.eu
Vrchní sestra: Mgr. Regína Gavlasová, DiS.
+420 477 112 701, regina.gavlasova@kzcr.eu
Sekretariát: Jitka Žáková
+420 477 113 417, jitka.zakova@kzcr.eu
KARDIOANESTEZIOLOGIE
Primář: MUDr. Štěpán Rupert
Tel.:+420 477 112 231; e-mail: stepan.rupert@kzcr.eu
Vrchní sestra: Pavel Schmid
Tel.:+420 477 112 231; e-mail: pavel.schmid@kzcr.eu
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Hejtman Oldřich Bubeníček
se zúčastnil slavnostního otevření
nové instalace na zámku Duchcov

H

ejtman Ústeckého kraje se
na zámku Duchcov zúčastnil slavnostního otevření nové
instalace Valdštejnové – lvi ve
službách císařů, která připomíná nejvýznamnější příslušníky
z rodu Valdštejnů. S nimi je spojen největší rozkvět duchcovského panství i zámku.
„Historie i kulturní dědictví
hrají v našem životě významnou
roli. Je proto důležité si jednou
za čas připomenout nejen významné mezníky našich dějin,
ale i osobnosti, které se o ně zasadili. Valdštejnové nepochybně
patří k rodům, které zásadně
ovlivnily společensko-historický
vývoj a obohatily kulturu naší

KRÁTCE

R

ada Ústeckého kraje rozhodla o finanční podpoře činnosti sokolských žup
působících na území regionu. Mezi tyto
sportovní spolky bude rozděleno celkem
300 tisíc korun. Na území Ústeckého kraje
se nachází celkem čtyři sokolské župy, tradiční sportovní spolky
s velmi silnou základnou dětských a mládežnických sportovců.
Jedná se o Sokolskou župu Podřipskou s 892 členy, Sokolskou
župu Severočeskou – Novákovu s 480 členy, Sokolskou župu
Sladkovského s 360 členy a Sokolskou župu Krušnohorskou –
Kukaňovu s 587 členy.

země,“ sdělil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Nová instalace v jižním křídle
piana nobile na zámku Duchcov
tematicky rozšiřuje stávající průvodcovské trasy zámku
a představuje duchcovsko-litomyšlskou větev rodu Valdštejnů.
Trasa je doplněna panelovou
výstavou o významných příslušnících rodu.

N

a krajském úřadě se realizuje zajímavý projekt zaměřený na zlepšení fungování
a vyšší efektivitu úřadu. Součástí je sjednocení přístupu k rozvoji
jednotlivých oblastí, jak je definuje základní strategický dokument Program rozvoje Ústeckého kraje. Na něj naváže v rámci
projektu nově aktualizovaný a zpracovaný program, který umožní rozpracování jednotlivých oblastí rozvoje dle odborů krajského
úřadu. Právě intenzivní zapojení konkrétních pracovníků úřadu
usnadní finální využití dokumentu.

Nová instalace na zámku Duchcov spadá do projektu Národního památkového ústavu „Valdštejnové - lvi ve službách císařů“.

HC North Wings vletěli do první sezóny univerzitní hokejové ligy

U

niverzitní liga ledního hokeje se od
nadcházející sezóny rozroste o nového člena, tím bude celek HC North Wings
Ústí nad Labem, jehož hráči budou hájit
barvy Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem. Na začátku srpna začal tým s přípravou. „Zaměřujeme se na rozvoj pohybové průpravy, silových a vytrvalostních
předpokladů, na zlepšení techniky práce
s hokejkou, bruslení a individuálních hokejových dovedností,“ uvedl trenér týmu
Lukáš Místecký.

Ústecký klub má za sebou také přípravné duely. Ostrý start Univerzitní ligy ledního hokeje
je naplánován v týdnu od 28. září. Tým UJEP
se v premiérovém zápase představí nejprve
v Brně. O týden později přivítá na domácím
ledě Black Dogs Budweis z Českých Budějovic.
„Musím poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se na založení týmu podíleli. Je to
kus poctivě odvedené práce a výsledek je zcela reálný. Díky patří i všem partnerům v čele
s Ústeckým krajem,“ uvedl manažér týmu
a prorektor pro vědu na UJEP Martin Novák.

Seniorky budou soutěžit o titul Studentka UJEP se stala
Babička roku Ústeckého kraje první českou vicemiss

O

tom, která seniorka bude
reprezentovat Ústecký kraj
v celorepublikovém finále pátého ročníku soutěže Babička
roku, se rozhodne 25. září od 13
do 18 hodin v ústeckém domě
kultury. V krajském městě bude
devět vybraných žen soutěžit
v disciplínách (rozhovor, volná

disciplína a módní přehlídka)
a ucházet se o korunku a titul.
Soutěž se uskuteční v rámci
Svátku seniorů a během akce
se kromě soutěžících na pódiu
objeví zpěvačka Petra Černocká
a Karel Gott revival band. Akci
pořádá Rada seniorů České republiky.

Loňská vítězka celostátního kola (na snímku) byla z Královehradeckého kraje. Bude letos Babičkou roku někdo z Ústeckého kraje?
Výzva k podávání návrhů na Cenu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
Ausschreibung für den Preis der Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří

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
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V

letošním ročníku soutěže
krásy Miss Czech republic
2020 se opět na pomyslné stupně vítězů dostala
dívka z Ústeckého
kraje. Na druhém
místě skončila Angelika
Kostyshynová z Ústí nad
Labem. Před studentkou Ergoterapie na Univerzitě
Jana
Evangelisty
Purkyně se dostala
jen Karolína Kopíncová z Brna.
Čtyřiadvacetiletá Angelika je původem z Ukrajiny.
„Svoji budoucnost
vidím tak, že chci
úspěšně dostudovat, věnovat se modelingu a poté ergoterapii. Samozřejmě
bych toho chtěla do-

kázat co nejvíce, ale to nejdůležitější pro mě bude vždy rodina,“
uvedla před finále Ústečanka.

M

edaile hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka má svého dalšího majitele. Oceněným, kterému se od hejtmana
dostalo této pocty, se stal dlouholetý novinář
a člen Rychnovského spolku Rudolf Prchal.
Oceněný byl navržen předsedou Rychnovského spolku Janem
Tančínem. Velmi aktivní byl při obnově Božích muk a kapličky
v Rytířově. Každoročně pořádá v obci akce pro děti a již šestnáctým rokem vydává Rychnovský kalendář. Jako dárek ho přinesl
hejtmanovi Bubeníčkovi. Kromě medaile dostal Rudolf Prchal
také Pamětní list a košík regionálních potravin.

KRÁTCE ZE ŠKOLSTVÍ

S

třední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov (ESOZ) byla vybrána
profesním sdružením „APPLiA CZ – Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů“
jako partner projektu „Servis – Podporujeme nové servisní techniky“. Hlavním cílem projektu je skutečnost, že neexistuje studijní
obor, který by se soustředil na výuku žáků zaměřenou na opravy domácích spotřebičů. Školy ve spolupráci se Sdružením vytvoří školní
vzdělávací centra a upraví školní vzdělávací programy elektrotechnických oborů tak, aby zaměřili také své vzdělávání pro potřeby výrobců a dovozců. Celý program odstartuje 1. září. Škola provedla
rekonstrukci prostor pro odborný výcvik, do kterých umístí domácí
spotřebiče: pračky, myčky, varné desky, sušičky, kávovary, které
v hodnotě bezmála 400 tisíc korun dostala darem od uvedených
výrobců, a to včetně příslušných výrobních a servisních manuálů.

Ústecký kraj má šanci získat evropské
peníze na dalších šest projektů

M

inisterstvo pro místní rozvoj připravuje druhé přezávazkování IROP, díky kterému
by mohlo dojít k realizaci a proplacení projektů zařazených
mezi náhradníky. Jde o peníze,
které se oproti předpokladu
nepodařilo vyčerpat, nebo zbyly díky nižším cenám. Ústecký
kraj má mezi náhradními projekty zahrnuto šest akcí, které
by mohly být realizovány ještě
v tomto programovacím období.
„Pro Ústecký kraj je to šance
ještě v tomto programovacím
období realizovat další připravené projekty za evropské peníze. Jedná se především o rekonstrukce a výstavbu zařízení
sociálních služeb, ale třeba také
dlouho odkládanou rekonstrukci muzea v Krupce,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.
Demolice a výstavba nového
objektu č. p. 122 DOZP Brtníky - projekt v předpokládané
výši cca 50 milionů korun řeší
demolici stávajícího objektu
a vybudování nového, kde dojde
k vytvoření čtyř samostatných
nezávislých domácností pro celkem 18 klientů s vysokou mírou
podpory, což plně odpovídá současným principům sociálního
začleňování.
Centrum školských poradenských služeb Šluknovska
– REKO - projekt je zaměřený
na infrastrukturu školských zařízení s cílem zlepšit podmínky
ve výchově a vzdělávání. Cílem
je podpořit školská poradenská
pracoviště v Rumburku, a to
konkrétně Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého

kraje a Speciální poradenské
centrum. Předpokládaná cena
20 milionů korun.
Domov „Bez zámků“ Tuchořice - Výstavba nového
objektu - projekt s předpokládanou hodnotou cca 89 milionů
obnáší výstavbu nového objektu, který bude zahrnovat vytvoření šesti nezávislých ucelených
domácností pro celkem 18 klientů s vysokou mírou podpory
a další související zázemí pro
klienty a administrativu služby.
Domov „Bez zámků“ Tuchořice - Rekonstrukce stávajícího
objektu - předmětem projektu je
zlepšení kvality sociální služby,
a to prostřednictvím stavebních
úprav stávajícího objektu. Tyto
úpravy budou zahrnovat zejména změnu uspořádání vnitřních
prostor v souvislosti s vybudováním sedmi samostatných nezávislých domácností pro 16 klientů s vysokou mírou podpory.
Cena 48,5 milionu korun.
Obnova Muzea v Krupce včetně expozice – projekt
s předpokládanou hodnotou
50 milionů korun zahrnuje renovaci celého objektu muzea
a doplnění o bezbariérové prvky
a rozšíření expozice do dalších
prostor.
Zodolnění výjezdových základen ZZS UK – hlavní aktivitou projektu za 7,5 milionu korun jsou stavební úpravy, úprava
vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS
za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné
události tak, aby byly zajištěny
podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Ústecký kraj
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Hejtman přivítal letošní vítězky nejvyšší házenkářské soutěže – Černé anděly z Mostu

Č

lenkám a vedení historicky
nejúspěšnějšího kolektivního sportu v regionu poděkoval
za úspěchy a vzornou reprezentaci kraje v sezóně 2019/2020
hejtman Oldřich Bubeníček.
Letošní ročník byl sice anulován
kvůli koronavirové pandemii,
ale i tak se staly mostecké házenkářky opět vítězkami MOL ligy.
Šestici hráček (Lucia Mikulčík, Tereza Eksteinová, Dominika Zachová, Veronika Mikulášková, Eva Bezpalcová, Michaela
Borovská) na hejtmanství doprovázel hlavní trenér Jiří Tancoš a předsedkyně klubu Pavla
Chotěborská.

Stejně tak jako u ostatních halových sportů, měly i mostecké
házenkářky velmi dlouhou nucenou pauzu. Nyní se již připravují na novou sezónu. Ještě před
jejím startem je čekalo v termínu
22. a 23. srpna dohrání Final4
Českého poháru žen, kam se na
jaře probojovaly.
„Letošní sezóna byla opravdu
zvláštní. Liga se anulovala, tudíž
jsme se nestaly oficiálně mistryněmi ligy, ale jen jejími vítězkami. Předání medailí navíc proběhlo také trochu netradičně,
během exhibice v plážové házené,“ uvedla předsedkyně klubu
Pavla Chotěborská.

Společná fotografie, zcela vlevo stojí trenér vítězek ligy Jiří Tancoš.

U zámku v Ploskovicích převzali cyklisté putovní vlaječku Ústeckého kraje

P

řes území Ústeckého kraje
projel na konci července první nonstop cyklistický etapový
závod Handy cyklo maraton.
Účastníci závodu měřícího 2222
kilometrů se vydali na pouť po
republice tentýž den ráno, aby
mohli projet celou zemi a v sedle kol dorazit první srpnový den
zpět do Prahy.
Pomyslnou štafetu ve formě
speciální malé vlajky Ústeckého
kraje předala členům stáje Metrostav krajská cyklo koordinátorka Zdenka Chmelová.

Do projektu se letos zapojilo 29 týmů. Jelo se celkem 111
hodin ve dne i v noci. Podmínkou bylo, že každý z týmů musí
mít jednoho handicapovaného
účastníka. V Ústeckém kraji
byla zvolena dvě průjezdní místa – zámek Ploskovice a hrad
Kadaň.

Tropický Milada Run dopadl na jedničku

P

Jarmila Sobecká, třetí pak Ivana Vávrů. Půlmaraton v parném dni dokončilo 84 závodníků.
Desetikilometrová trať byla nejpočetněji obsazená. Vyběhlo na ni 172 závodníků.
Nebylo pochyb, že čelo závodu bude patřit
elitním běžcům Jiřímu Csirikovi a olympionikovi Janu Kreisingerovi. Csirik zvítězil
v traťovém rekordu 34:07, druhý byl Kreisinger a třetí, o téměř generaci starší Jan
Rada. Bronzového jmenovaného předběhla
ještě česká ženská jednička Marcela Joglová
(36:56). Další dvě ženy v pořadí na stupních
vítězů pak byly Hanka Jakubíčková a Klára
Mirvaldová.
Poslední tratí, na kterou se závodníci vydali, byla ta pětikilometrová. Zde bralo zlato
dravé mládí z Dukly Jan Hock, za ním době-

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali
kapli sv. Anny v obci Kalek – Jindřichova Ves. Na výhru se může
těšit: Jana Voňková z Hrušovan,
Roman Kovanda z Nového Sedla a Monika Loužecká ze Štětí.
Výhercům gratulujeme.
Dnešní hádanka nás zavede do okolí České Kamenice na
Děčínsku, konkrétně kousek
pod Kunratický
vrch, kde je v lese ukryto jedinečné dílo – poutní místo s oltářem,
sochami a dřevěnými ikonami křížové cesty zabudovanými přímo
do skály. Podle lidových vyprávě-

ní se zde v letech 1515 – 1614 tajně scházeli katolíci. Po Bílé hoře
se zde naopak měly konat obřady
protestantů. Podle jiných zdrojů
bylo místo jako poutní zřízeno až
v 19. století. Dnes mohou výletníci v romantickém lesním zákoutí
obdivovat vytesané výklenky pro
oltář, obrazy, sochy a opravené
schodiště. Vede tudy i turistická
značená trasa. Víte, jak se toto
malebné místo jmenuje?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 16. září 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

Tým Metrostavu měl na kolech
připevněnou speciální vlajku Ústeckého kraje.

rvní srpnovou neděli proběhl za tropického počasí čtvrtý ročník závodu Milada
Run. Na hlavní pláži jezera Milada u Ústí
nad Labem se konalo sportovní klání všech
věkových generací. Dětských běhů na 500
a 1000 metrů se zúčastnilo téměř devadesát
dětí. Všechny děti obdržely medaile.
V pravé poledne odstartoval primátor
města Ústí nad Labem Petr Nedvědický závod na půlmaratonskou vzdálenost. Zde byl
hlavním favoritem David Vaš, který potvrdil,
že patří do české špičky a jednoznačně si doběhl pro vítězství. Stříbrnou příčku obsadil
Michal Vokrouhlík a bronz získal triatlonista Zbyněk Kudrna. Roli ženské favoritky
splnila Radka Churaňová, držitelka českého
rekordu v běhu na 24 hodin. Druhá doběhla
pravidelná domácí účastnice Milada Tour

srpen 2020

hl ústecký Petr Zuda a třetí v pořadí Jan Karko. Mladší ročníky se probojovaly na bednu
i v ženách. První a třetí místo braly teprve
osmnáctileté holky – vítězka Jana Pekařová,
třetí Alena Tylšová. Mezi ně se vklínila stálice závodu Eva Slavíková.

Půlmaratonskou trať zvládl nejrychleji
David Vaš.

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
Česká
umělkyně
Mariana
Alasseur je úzce spojena s Roudnicí a Podřipskem. Pro roudnickou
galerii připravila objekt Zelená
krajina, který vychází z jejího malířského díla, avšak zhmotňuje se do
prostorové instalace, výrazně propojené s kontextem daného místa.
Vystaveno do 31. října 2020.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Kinetické sochy představí dílo sochaře Františka Svátka. Jeho zvonkohry rozhoupávané
větrem, otáčivé lampy nebo rozličné zahradní vodní mobily a další kinetické trojrozměrné objekty mají
svůj počátek na Dálném východě,
především v Japonsku a Číně.
Umělcovy objekty jsou vyjádřením
harmonie mezi kulturou a naturou,
lidským a božským, nebem a zemí.
Výstava potrvá do 27. 9. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM A GALERIE
V MOSTĚ
Výstava Svět kostiček: SEVA ze
soukromé sbírky architekta Petra
Šimra představuje vedle továrních
setů českého výrobce SEVY i jeho
vlastní tvorbu, například unikátní
kolekci SEVA Noemova archa.
Návštěvníci se mohou těšit i na
hernu pro děti a prodej stavebnice.
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 Prvním vlakem do Chomutova připomíná 150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova
na jeho tehdejší nové nádraží. Pro
město znamenala železnice možnost k bouřlivému průmyslovému
rozvoji. Návštěvníci mohou zhlédnout velké množství unikátních
předmětů spojených s drahou. Výstava potrvá do 28. 11. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Sancta Maria. Mariánská 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
Výstava 500 let od položení základů a zahájení stavby kostela je
doplněna unikátními modely lounských oltářů z roku 1700, které zapůjčilo Národní muzeum a Lounští
je budou moci ve svém městě obdivovat opět po 123 letech. Výstava
potrvá do 13. 9. 2020.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Virtuální výstava Druhá světová válka a její závěr na Teplicku se
skládá z pěti oddílů, které představují situaci na Teplicku od obsazení
německou armádou v roce 1938,
přes život v okupovaném pohraničí až po osvobození a poválečnou
situaci zejména v rozmezí let 194546. Najdete ji na webových stránkách a facebooku muzea.

křížovka o ceny

O

tázka Co je uprostřed zrekonstruovaného mostu ve Štětí? byla tajenkou naší srpnové křížovky. Odpověď na ni byla:
železniční vlečka. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří
od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Alena Kuncová z Děčína, Josef Šimáček z Teplic, Karel Fric z Klášterce nad Ohří, Jana
Kovaříková z Kryr a Eliška Otavová z Varnsdorfu. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše zářijová 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 16. září, 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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