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Pietní akt v Litvínově

Dary v hodnotě šesti milionů korun

VZPOMÍNKA
NA HORNÍKY
Z DOLU PLUTO II

HASIČI DOSTALI
OD KRAJE
VYBAVENÍ

slovo hejtmana

Vážení a milí spoluobčané,
páté volební období krajského zastupitelstva se pomalu chýlí ke
konci, zastupitelé se již naposledy
sešli na svém zasedání v řádném termínu, chystají se krajské a senátní
volby. Několikrát v letošním roce zaznělo, že Ústecký kraj letos slaví 20
let existence krajských samospráv.
Zastupitelem Ústeckého kraje
jsem byl zvolen celkem čtyřikrát
a mám tu čest být již druhé volební období hejtmanem. Pokusím se
tedy připomenout a uvést stručnou
rekapitulaci důležitých témat, které
mapují dvacetiletou historii kraje.
Od roku 2000 se podílelo na rozvoji regionu zvolené zastupitelstvo a politické vedení po dobu pěti volebních období za vedení politických koalic představovaných hejtmanem Jiřím Šulcem,
hejtmankou Janou Vaňhovou i současným vedením krajské samosprávy. Každá politická reprezentace měla možnost prožít
a řešit úspěšné i krizové scénáře v životě kraje.
Rozhodně je třeba zmínit dopady na život obyvatel při opakovaných rozsáhlých povodních, při současné krizi v rámci boje
s koronavirem, dále pak vývoj struktury zdravotnických zařízení
integrací do akciové společnosti Krajská zdravotní a s tím související koncepční péče o zdraví obyvatel, vývoj v oblasti školství
při slučování středních škol a vytvoření sítě páteřních krajských
škol, dynamické změny v zajišťování krajské dopravní obslužnosti, které vyústily ve vznik Dopravní společnosti Ústeckého
kraje a vytvoření integrované dopravy pomocí krajských tarifů
na území celého regionu, významné změny k lepšímu v oblasti
poskytování sociálních služeb a vytvoření přehledného katalogu
sociálních služeb, v oblasti zlepšování kvality životního prostředí a při rekultivaci krajiny po těžbě hnědého uhlí, při opravách
komunikací a silnic pod krajskou správou a mnoho dalších a dalších témat.
Dvacet let je v podstatě časovým obdobím jedné lidské generace. Uvítám, když si obyvatelé kraje, každý po svém, dokážou
změny v životě své generace zhodnotit a připomenout. Jsem si
jistý, že se mnohé změnilo v našich životech k lepšímu a Ústecký
kraj se stává krásným místem pro život nás všech.
Ústecký kraj je tu s vámi a pro vás.
Přeji vám pevné zdraví a hezké babí léto.

Krajské a senátní volby 2020

V

olby do krajských zastupitelstev na další čtyřleté období a volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
a v sobotu 2. a 3. října. Do krajských voleb v Ústeckém kraji podalo na krajský úřad v termínu kandidátní listiny 19 politických
stran, hnutí a koalic. Volit se bude 55 členů Zastupitelstva Ústeckého kraje na šesté volební období.
Seznam podaných kandidátních listin a jmenný seznam kandidátů do voleb zastupitelstva kraje jsou již několik týdnů uveřejněny na krajských webových stránkách. Hlasovací lístky by měly
být voličům doručeny nejpozději do 30. září.
Zároveň se na krajském úřadě uskutečnilo v pondělí 7. září poslední Zastupitelstvo Ústeckého kraje v V. volebním období (na
snímku).
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Tak trochu jiná Zahrada Čech nezklamala

P

odzimní Zahrada Čech na
litoměřickém výstavišti je minulostí. V pořadí 44. ročník této
tradiční akce se konal od 11. do
19. září pod záštitou prezidenta
České republiky, předsedy vlády
České republiky, ministra zemědělství a ministryně pro místní
rozvoj. I v letošním roce byla akce
hrdým partnerem programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Na návštěvníky, kterých přišlo
oproti předchozím rokům méně,
čekal zahradnický sortiment,
mezi kterým nechyběly venkovní i pokojové rostliny, trvalky,
stromky, keře, cibuloviny, sadba,
osiva, český česnek či sazenice
jahod. V nabídce bylo také kvalitní kované nářadí či zahradnická
technika. Sortiment doplnilo vše
potřebné okolo domu, chalupy či
zahrady. V areálu výstaviště zároveň kraj slavil 20 let od vzniku
těchto samosprávných celků.

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček obdivoval regionální potraviny.

Nejrychleji běželi na ústeckém půlmaratonu Ukrajinec a Němka

I

přes zhoršenou situaci kolem koronavirové pandemie se v Ústí nad Labem uskutečnil 10. ročník Mattoni 1/2Maratonu, který
je zapsán do programu Rodinného stříbra
Ústeckého kraje. Závod podniku RunCzech,
který se letos jako jediný na území ČR běžel,
vyhrál mezi muži Ukrajinec Ivan-Bohdan
Horodyskyi, ženám vládla Němka Kristina
Hendel. Mezi Čechy svoji letošní půlmaratonskou nadvládu potvrdili Vít Pavlišta
a Marcela Joglová.
Ještě před samotným hlavním závodem
odstartoval v centru krajského města 1. náměstek hejtmana Martin Klika rodinný běh,
jehož se zúčastnilo 1113 závodníků. Součástí závodního dne bylo také Mistrovství ČR
v Handbike. „Jsem hrdý, že Ústí mohlo vidět
skvělý závod a doufám, že jsme tím trochu
inspirovali organizátory běžeckých závodů
u nás i ve světě,“ řekl prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Součástí programu byl i závod DM Rodinný běh. Medaile účastníkům předával 1. náměstek
hejtmana Martin Klika.

Představitelé Krajské zdravotní podepsali smlouvu o koupi litoměřické nemocnice

P

ředstavitelé
Ústeckého
kraje, Krajské zdravotní,
a. s. (KZ), města Litoměřice
a Nemocnice Litoměřice, a. s.,
podepsali na Krajském úřadě
Ústeckého kraje smlouvu o koupi litoměřické nemocnice a převodu nemovitých věcí. Kupní
cena je stanovena znaleckým
posudkem a činí 119 700 000
Kč. Převod nemovitostí je bezúplatný, jelikož je v minulosti
město Litoměřice nabylo od státu bezúplatně.
Nejprve podepsal smlouvu
o koupi závodu Jiří Novák, předseda představenstva KZ, Radek
Scherfer, místopředseda představenstva KZ a za litoměřickou
nemocnici její předseda představenstva Radek Lončák.
Litoměřická nemocnice, třetí
největší v Ústeckém kraji, bude

tedy patřit pod společnost Krajská zdravotní, a. s. „Mohu slíbit,
že litoměřická nemocnice bude
na stejné úrovni jako všech pět
našich současných nemocnic
v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. Nemocnici v Litoměřicích budeme

rozvíjet a počítáme také s investicemi. Plány máme zpracované
minimálně do roku 2032,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
Poté hejtman Oldřich Bubeníček spolu se starostou města
Litoměřice Ladislavem Chlupá-

Starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč (vpravo) a hejtman
Oldřich Bubeníček při podpisu smluv.

čem podepsal smlouvu o převodu nemovitých věcí mezi Krajským úřadem Ústeckého kraje
a městem Litoměřice.
„Jsem přesvědčen, že nákup litoměřické nemocnice je prospěšný jak pro Ústecký kraj a společnost Krajská zdravotní, tak pro
město Litoměřice. Věřím, že KZ
bude nadále fungovat a rozvíjet
se jako doposud, a obyvatelům
Litoměřicka se dostane stejně
kvalitní péče jako ve všech nemocnicích největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém
kraji,“ řekl Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje.
Slavnostního aktu se zúčastnil
také 1. náměstek hejtmana Martin Klika, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala či
místostarosta Litoměřic Karel
Krejza.

Ústecký kraj
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Říjnové farmářské trhy
P
odzim klepe na dveře.
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 říjen
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, pátek 16. října od 8 do 15 hodin.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 7., 14. a 21. října od 8 do
15 hodin. Chomutov: bývalý
sportovní stadion Za sportovní halou, soboty 3., 17. a 31.
října od 8 do 12 hodin. Jirkov:

Náměstí Dr. Edvarda Beneše,
10. a 24. října od 8 do 12 hodin. Kadaň: Mírové náměstí,
středa 21. října od 8 do 12 hodin. Litoměřice:
tržnice Felixe Holzmanna: pátky 2.,
16. a 30. října od
7:30 do 13 hodin.
Louny:
Mírové
náměstí, soboty
10. a 24. října od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 6., 13., 20. a 27. října od
8 do 12 hodin. Roudnice nad
Labem: Karlovo náměstí, soboty 10. a 24. října od 8 do 12
hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 9. a 23. října od 9
do 16 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 6., 13.,
20. a 27. října od 9 do 16 hodin
+ čtvrtky 1., 8., 15., 22. a 29.
října od 9 do 16 hodin. Žatec:
Nám. Svobody, pátek 23. října
od 8 do 15 hodin.

NAVŠTÍVILI NÁS

Hejtman Bubeníček přijal
kubánského velvyslance

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal na krajském úřadě kubánskou delegaci v čele s velvyslancem Danilem Francisco Alonso Mederosem (na snímku). Ten navštívil
Ústecký kraj v krátké době již podruhé, kdy se loni v listopadu
účastnil mezinárodní hudební akce Virtuosi per musica di pianoforte.
Tentokrát přijel i s konzulkou Evelyn Léon Pérez na hejtmanství. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček nejprve nastínil velvyslanci situaci okolo koronavirové pandemie v regionu
a poté již společně probrali témata nadcházejících voleb, zdravotnictví či cestovního ruchu.

Hejtman Oldřich Bubeníček jednal
s generální konzulkou Markétou Meissnerovou

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček se sešel
s generální konzulkou České republiky v Drážďanech Markétou
Meissnerovou, s níž komunikoval aktuální témata spjatá s problematikou koronaviru. Jednání
se zúčastnili také zástupci zdravotnického sektoru Ústeckého
kraje, a to ředitel Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje Ilja Deyl, hlavní hygienička Krajské zdravotní, a. s., Dana
Vaculíková a ředitelka protiepidemického odboru Krajské
hygienické stanice Ústeckého
kraje Olga Štorkánová.

Hlavním tématem schůzky
byla aktuální situace kolem
pandemie koronaviru. Přítomní zhodnotili spolupráci
a informovanost veřejnosti
na české i německé straně, ale
i přeshraniční kooperaci Čechů
a Němců v období pandemie.
Podělili se o zkušenosti, které v tomto období nasbírali,
a diskutovali o možnostech
zlepšení česko-německé spolupráce v oblasti zdravotnictví
či získávání osobních ochranných prostředků. Výrazně se
zabývali také problematikou
pendlerů.

září 2020

Můj názor:
Blíží se konec V. volebního období, proto jsme pro zářijové vydání krajských novin zvolili toto téma pro rubriku „Můj názor“
a obracíme se na Vás s následujícími otázkami: Jak hodnotíte své působení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje? Na co jste nejvíc
hrdý a co se Vám naopak nepovedlo?

Jaroslav Komínek (KSČM),
krajský zastupitel
Za uplynulé období se toho
v Dopravě Ústeckého kraje
povedlo mnoho. Určitě jedna
z nejvýznamnějších věcí, kterou
jistě všichni pravidelní cestující
ocenili, je rozšíření integrované
dopravy DÚK do MHD všech
velkých měst v kraji a většiny
MHD v malých městech. Nyní
cestující mohou cestovat po celém kraji na jednu jízdenku a nemusí řešit s jakým dopravcem, či
jakým dopravním prostředkem
jedou. Také jsme díky integrování MHD do DÚK rozšířili slevy
pro děti, studenty i seniory do
všech provozů MHD. S tím souvisí i možnost využití cestování
na celodenní jízdenku, která
stojí 130 korun pro dospělé a 36
korun pro děti a seniory. Stabilizovali jsme smluvní zajištění
železniční dopravy do dalšího období včetně nasazení novějších
a modernějších vozidel. Všichni nově zasmluvnění dopravci
musí v příštím roce nasadit nové
případně kompletně zrekonstruované vlaky. Bez dopadu na
provoz veřejné dopravy, jsme
ustáli dopravní krizi, kdy nám
doslova ze dne na den, skončil
autobusový dopravce, který zabezpečoval dopravu na více než
polovině území Ústeckého kraje.
Podařilo se ho nahradit částečně
naším krajským dopravcem a ve
třech oblastech kraje dopravci
novými a díky tomu se nejen doprava stabilizovala, ale v mnoha
oblastech i zlepšila. Jistě velmi
významné pro kvalitní fungování dopravy bylo založení a rozvoj
vlastní krajské dopravní společnosti, která zajišťuje již přes 50
% autobusové dopravy v kraji.
Souběžně s řešením nečekaných
problémů se snažíme i o rozvoj
kvality veřejné dopravy včetně
informační kanceláře DÚKmobil a mobilní aplikace DÚKapka,
která se bude co nevidět spouštět
a tím se ještě více stane cestování
veřejnou dopravou dostupnější.
V souladu s dopravním plánem
kraje, který schvaluje každých
pět let zastupitelstvo kraje, rozšiřujeme rozsah každodenní dopravní obslužnosti a také jsme
zavedli a dále rozšiřujeme turistické linky DÚK. To je velmi
zásadní počin, kdy se nám podařilo zachránit několik vlakových
tratí, které byly odsouzeny k zá-

niku. Dopravu jsme na nich obnovili a dá se říci, že o všechny je
poměrně velký zájem. Mimo jiné
díky obnovení provozu na tzv.
Švestkové dráze mezi Lovosicemi a Mostem jsme vrátili na tuto
trať dokonce každodenní provoz,
a to včetně modernějších vozidel.
V oblasti správy silnic jsme uzavřeli rámcové smlouvy na opravné práce, což urychlilo a zjednodušilo proces údržby silniční
sítě. Díky tomu lépe a efektivněji
řešíme opravy na krajských silnicích. Pokud se jedná o nové silnice, tak zde jsme provedli několik
významných silničních investic,
např. rekonstrukci mostu ve Štětí, nebo nyní probíhající stavba
obchvatu kolem Chomutova. Co
se nepovedlo? Bohužel se nezapojila některá města do integrované dopravy, několik let tlačíme
stát k rychlé opravě poškozené
tratě 097 z Lovosic do Teplic, která sloužila, a chceme, aby i dále
zabezpečovala dopravu jako pravidelná vlaková linka. Z důvodu
špatného rozhodování antimonopolního úřadu (ÚOHS), náš
krajský dopravce nemohl pořídit
nové moderní autobusy pro celý
provoz krajské dopravní společnosti.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Často si při návratu z krajského zastupitelstva domů do
Kadaně říkám, proč tam vůbec
chodím, když jakýkoliv dobře
míněný návrh na zlepšení života
v kraji je předem odmítnut. Většinou jsem se setkal s mlčením
vládnoucí koalice a hlasování
proti návrhu z mé strany, a že
jsem jich měl za celé čtyři roky
pravděpodobně nejvíce ze všech
zastupitelů. Pár drobných věcí
se sice podařilo, ale ty podstatné
vztahující se zejména k hospodaření kraje rozhodně neprošly. Ve
dnech předvolební kampaně mi
řekl jeden z lídrů vládnoucí koalice, že vlastně mám dobré názory, ale nemohli mne podpořit
prostě z principu. Do budoucna
bych přál příštímu zastupitelstvu, aby podporovalo dobré návrhy pro rozvoj kraje, bez ohledu
na to, kdo je navrhuje. Jinak se
nehneme z místa. Za sebe bych
chtěl všem kolegyním a kolegům
poděkovat a slibuji, pokud se do
příštího zastupitelstva dostanu,
že budu stejně neodbytný a vy-

trvalý jako doposud. Mimo jiné
opět navrhnu, aby se tyto noviny,
jako nadbytečný výdaj (6,5 mil.
ročně), zrušily a nahradily elektronickým zpravodajem. Mějte
se krásně, přátelé.

Martin Klika, 1. náměstek
hejtmana
Jedno takové obecné rčení
říká, že úspěch má mnoho otců,
ale porážka či neúspěch je zpravidla sirotek. Půjdu proti proudu
a začnu tím, co se z mého pohledu nepodařilo. Není tajemstvím,
že náš kraj je už dlouhá desetiletí otloukánkem. Asi společně
s Karlovarským a Moravskoslezským krajem, tedy se zbylými
uhelnými regiony. Moc se o tom
nemluví, ale jen u nás v kraji vytvoříme páté největší HDP v republice. Ale co se týče chudoby,
jsme druzí od konce. Počet lidí,
kteří žijí v sociálně vyloučených
lokalitách stále roste. Máme nejzadluženější domácnosti a taky
nejvíce exekucí. Zkrátka podobných problémů je tu hodně. Problém spočívá v tom, že kraj nemá
příliš pravomocí k tomu, aby tyto
věci aktivně změnil. Pokládám
tedy za neúspěch, že jsme na tyto
problémy hlasitěji nepoukazovali a netlačili vládu, aby přešla
od slov k činům. Právě to chci
ale změnit v příštím volebním
období, pokud dostanu důvěru
voličů. Na druhé straně za sebou
máme řadu nezpochybnitelných
úspěchů. Předně náš kraj není ve
špatné finanční kondici. Musel
jsem v souvislosti s pandemií seškrtat spoustu nákladů, ale kraj
to zvládne. Díky úvěru budeme
moci také investovat do zdravotnictví, což je téma, které v našem
kraji dlouhodobě hraje důležitou
roli. Za velký úspěch považuji,
že se nám podařilo nakonec zachránit nemocnici v Rumburku.
Padesát pět tisíc obyvatel Šluknovska tak bude mít i nadále
zajištěnou zdravotní péči. Náš
kraj byl také dříve nechvalně proslulý různými kauzami. Teď už je
to minulost a můžeme s čistým
štítem hledět do budoucnosti.
A na závěr bych chtěl ocenit, že
se nám podařilo zvládnout první
vlnu epidemie COVID-19. Snažili jsme se pomoct jak živnostníkům, tak i třeba zdravotnímu
personálu v nemocnicích za jejich obdivuhodné výkony. Chtěl
bych všem v první linii boje s ná-

kazou touto cestou z celého srdce
poděkovat. Všem čtenářům pak
přeji do dalších měsíců pevné
zdraví a k volbám šťastnou ruku.

Petr Šmíd, náměstek hejtmana
Jako náměstek hejtmana pro
školství jsem se věnoval hlavně
této oblasti. Nicméně jako krajský zastupitel a radní rozhodujete
i o všech ostatních záležitostech
týkajících se chodu kraje. Radou
a zastupitelstvem prošla řada návrhů, které zlepšily život obyvatel
Ústeckého kraje. Budovaly se
silnice, stavěly mosty nebo třeba
opravovaly kulturní památky. Co
se týká škol a školských zařízení,
tak jenom v okrese Děčín bylo
v tomto období proinvestováno
600 milionů korun. Toto číslo si
vynásobte počtem okresů a dojdete k velice významné částce,
za kterou byla zvelebena tato zařízení, sloužících dětem a jejich
učitelům. Podařilo se nastartovat
spolupráci se zaměstnavateli,
nastartovat spolupráci se základními, středními školami a univerzitami. Podpořeny byly předem
definované obory vzdělávání,
z nichž možná nejvýznamnější
je vzdělávání ve zdravotnických
oborech. Za dobu mého působení ve funkci vznikla nová koncepce sportu, jež garantuje sportující mládeži násobek finančních
prostředků oproti předchozím
letům. Mimo oblast školství za
nejvýznamnější považuji, že se
podařilo pro Ústecký kraj koupit
Lužickou nemocnici v Rumburku, která do budoucna zabezpečí
kvalitní zdravotnickou péči pro
občany Šluknovského výběžku.
Jsem velice rád, že rovněž občané Litoměřicka budou mít garantováno totéž. Na závěr bych
chtěl poděkovat svým kolegům
v Radě Ústeckého kraje, koaličním a opozičním zastupitelům
za konstruktivní přístup k projednávaným tématům a vám
občanům přeji, abyste při svém
rozhodování o budoucí podobě
Zastupitelstva Ústeckého kraje
měli šťastnou ruku v nadcházejících volbách. Ústecký kraj je dosud neobjevenou perlou se svými
kulturními památkami a přírodními krásami. Záleží jen na vás,
zda zvolíte toho správného potápěče, který tuto perlu vynese
z hlubin na palubu lodi, která se
jmenuje Ústecký kraj.

Lidé si připomněli jednu z největších hornických tragédií ve 20. století na severu Čech

U

Markéta Meissnerová na hejtmanství.

památníku důlního neštěstí Pluto II v centru Litvínova se sešli zástupci hornického
cechu, hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, starostové obcí Litvínovska a Mostecka, aby vzdali čest památce 65
horníkům, kteří přišli před 39
lety v Louce u Litvínova o život
při výbuchu uhelného prachu
a následném požáru. Jednalo se
o jednu z největších hornických
tragédií ve 20. století na severu
Čech.
Dne 3. září 1981 nastal
v 15:33 výbuch na hlubinném

dole Pluto II v Louce u Litvínova. V podzemí bylo 105 horníků
a důlních záchranářů. Přežilo
jich jen 40. „V Lomu, Oseku,
ale i zde v Litvínově si každoročně připomínáme oběti důlních
neštěstí. Hornická práce byla
vždy tvrdá a nakonec i dnešní
povrchová těžba není nic jednoduchého. Práce horníků jsem
si vždy vážil a vážit budu. Česká
republika se bez vaší práce ještě
dlouho neobejde,“ konstatoval
při projevu hejtman Oldřich Bubeníček, který si k uctění památky oblékl hornickou uniformu.

Hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo) společně s primátorem
Mostu Janem Paparegou uctil oběti tragédie.
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Ústecký a Liberecký kraj společně vyzývají vládu k podpoře zachování dopravní obslužnosti

B

ěhem jarních krizových měsíců vláda ze dne na den rozhodla o uzavření škol. Fakticky
tak z veřejné dopravy obratem
zmizelo 50–70 % cestujících.
Zároveň vláda požadovala po
krajích, aby rozsah dopravy zůstal zachován kvůli nezbytné
mobilitě těch, kteří mohli nebo
museli fungovat i nadále. Úspory v neobjednaných spojích tak
byly pouze 1–3 %. Chybějící peníze z běžně vybíraného jízdného
však jdou u každého z krajů do
desítek až stovek milionů korun.
Kraje nyní naléhavě řeší, jak
uhradit letošní objednanou dopravu a co s tou v příštím roce,
kdy mohou být jejich rozpočty
ještě napjatější. Ústecký ani Liberecký kraj nechtějí ve větší
míře škrtat spoje, neboť by to ve

svém důsledku znamenalo další
odliv cestujících. Vznáší proto
požadavek na stát, aby krajům
v letošním roce finančně pomohl. Uvedli to na společné tiskové
konferenci hejtman Libereckého
kraje a předseda Komise Rady
AKČR pro dopravu Martin Půta,
jeho náměstek pro dopravu Jan
Sviták a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.
„Apelujeme tímto na stát, aby
po koronavirové krizi, kdy došlo
k markantnímu celorepublikovému poklesu tržeb ve veřejné
dopravě, krajům finančně pomohl. Nyní je důležité, aby veřejná doprava, která prochází těžkou zkouškou, byla zachována
alespoň v takovém rozsahu, jako
fungovala před koronakrizí. Pokud budeme muset škrtat spoje,

přinese to další pokles cestujících a další pokles tržeb. Tím
bychom roztočili spirálu, kdy
na jedné straně škrtáme kvůli
nízkým tržbám, aby nám kvůli
horším jízdním řádům jezdilo
ještě méně cestujících. To přinese výrazný negativní celospolečenský ekonomický dopad,“ řekl
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav
Komínek.
Kraje se roky snaží, aby systém veřejné dopravy fungoval
stabilně a spolehlivě, a různými
opatřeními lákají nové cestující.
Případná redukce z momentálních ekonomických důvodů
vrátí veřejnou dopravu o několik
let zpět a naruší její síťovou celistvost.

Náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (vpravo) spolu s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou.

Na Den pro kamiony, který organizuje Ústecký kraj již podesáté, přijel i Loprais D7 bude mít u Loun šest nových kilometrů

N

a řidiče silných strojů byla cílena dopravně–preventivní akce Den pro
kamiony, kterou připravil Ústecký kraj
společně s dálničním oddělením Krajského
ředitelství Policie ČR a za vydatné podpory
německé policie. Letošní ročník byl navíc jubilejní desátý.
Letos se policisté zaměřili převážně na
dodržování používání bezpečnostních pásů
a zádržných systémů, dodržování povinností vyplývajících pro řidiče z mezinárodních
dohod a dodržování povinností při přepravě
nebezpečných nákladů.
Vybraní řidiči, nejen kamionové a autobusové dopravy, měli možnost vyzkoušet si
otočný simulátor a simulátor nárazu kamionu, který je opět po roce v České republice

Simulátor otočení kamionu je nezbytnou
součástí Dne pro kamiony.

a byl poskytnut německým DVR – German
Road Safety Council.
Uskutečnila se také preventivní kontrola
stavu a vybavenosti autolékárniček, řidiči

Doprava Ústeckého kraje připravuje DÚKapku

D

oprava Ústeckého kraje finišuje s přípravou DÚKapky
– mobilní aplikace pro veřejnost,
cestující integrovanou dopravou
Ústeckého kraje. Mezi hlavní
funkcionality aplikace bude v jejím cílovém stavu patřit vyhledávání spojení, personální jízdní
řády, kde si bude mít uživatel
možnost označit konkrétní zastávky jako „domov“ nebo „práci“ a vybrané spojení jako „oblíbené“, tarifní kalkulátor jízdného
a možnost nákupu jízdních dokladů DÚK.
Dále umožní zobrazení aktuální situace na zastávkovém informačním systému včetně aktuál-

ního času příjezdu i případného
zpoždění nebo zobrazení aktuální dopravní situace na mapě
včetně polohy dopravních prostředků a informace o zpoždění.
V DÚKapce naleznete i dopravní
mapy se zobrazením zastávek
a navigace k nejbližší zastávce,
zobrazení provozních mimořádností a informací o plánovaných
výlukách v dopravě, informace
o předprodejních a informačních kancelářích integrovaných
dopravců a základní informace
o tarifu a smluvních přepravních
podmínkách DÚK.
Aplikace DÚKapka se stane alternativou klasického prodeje jízdenek, kdy umožní samoobslužný
nákup jízdenky bez součinnosti
nebo pokladní. „Je pozitivní, že se
již tento podzim podaří náš přínos
hygienicky bezpečnějšímu cestování veřejnou dopravou, kdy se
ještě zmenší a zkrátí kontakt mezi
cestujícími a řidiči či průvodčími.
Jízdenku v mobilu zaplatí cestující jednoduše platební kartou,“
popsal DÚKapku náměstek hejtmana Jaroslav Komínek. První
verzi DÚKapky pro Vás Doprava
Ústeckého kraje již testuje, a to
pro Android a následně pro iOS.
DÚKapku budou uznávat všichni
dopravci v DÚK.

i celé posádky si mohli vyzkoušet poskytnutí
první pomoci. Kromě českých i německých
dopravních policistů byli na akci přítomni
i záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a hasiči.
„Zaměřit se v rámci prevence na řidiče kamionů se nám velmi osvědčilo. Mnozí si neuvědomují, jak zranitelní mohou být i v kabině tak velkého stroje. Osobní zkušenost na
simulátoru otočení o 360 stupňů pak často
řidiče přiměje více přemýšlet nad tím, jak
chrání sami sebe i ostatní účastníky silničního provozu,“ vysvětlil smysl akce náměstek
Jaroslav Komínek.
Jubilejní ročník ozdobil svou účastí šestinásobný vítěz Dakaru Karel Loprais i s legendární Tatrou.

Přístav ve Vaňově je v novém. Nová
mola se chystají u Roudnice a Štětí

H

trika Kotase slouží už sedm let
v centru města. „Nový můstek ve
Vaňově nyní bude tvořit důstojné zázemí pro tisíce cestujících
úspěšného projektu pravidelné
linkové lodní dopravy Ústeckého kraje do Litoměřic a Roudnice nad Labem,“ uvedl Jakub
Jeřábek z odboru dopravy krajského úřadu. Přístupová lávka
šířky 1,5 m umožní bezpečný
nástup a výstup cestujících včetně osob na vozíku a s dětskými
kočárky z různých druhů osobních lodí délky až 110 m.
„Navazujeme na sérii šesti
veřejných přístavišť na Labi vybudovaných Ředitelstvím vodních cest v letech 2013 a 2014,
které lodní linky
pravidelně využívají.
V letošním roce budou v Ústeckém kraji
zahájeny práce na
dalších čtyřech přístavištích pro malá
plavidla v Děčíně,
Ústí nad Labem –
Brné, v Roudnici nad
Labem a ve Štětí,“
upřesnil ředitel ŘeTakto vypadá přístav ve Vaňově z vodní hla- ditelství vodních cest
ČR Lubomír Fojtů.
diny.
ejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem,
primátorem statutárního města
Ústí nad Labem Petrem Nedvědickým a ředitelem Ředitelství
vodních cest ČR Lubomírem
Fojtů byl slavnostně otevřen
nový přístavní můstek osobních
lodí v Ústí nad Labem – Vaňově.
V příštím roce bude u můstku
doplněno nové kotvení, připojení lodí na elektrickou energii
a pitnou vodu a společně s městem Ústí nad Labem se celý
prostor přilehlé autobusové zastávky promění na moderní dopravní terminál.
Obdobný můstek s plachtou
designu atelieru architekta Pa-

Ř

editelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D7
u Loun. V rámci stavby dojde ke
zkapacitnění stávající dopravně
a bezpečnostně již nevyhovující
dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7. Kromě ministra dopravy Karla Havlíčka se slavnostního zahájení stavby za Ústecký
kraj zúčastnil náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.
„Silnice z Prahy do Chomutova je dlouhodobě přetížená,
a tak se konečně dočkáme pohodlnějšího a hlavně bezpečnějšího cestování. Tato silnice
je pro kraj velmi důležitá a proto
jsem moc rád, že se v posledních
letech začalo stavět na všech
částech. Kompletní dokončení
v roce 2025 tak vidím reálně,“
uvedl náměstek Komínek.

Necelý rok od slavnostního
zahájení obchvatu Panenského Týnce se tak zahajuje stavba
dalšího důležitého úseku na D7,
zkapacitnění obchvatu Loun.
Obchvat bude po rozšíření na
dálniční čtyři pruhy bezpečnější
a přispěje také k plynulosti dopravy. „Blízko zahájení je také dálniční úsek u Chlumčan, na který
aktuálně probíhá výběrové řízení
na zhotovitele. Na zbývající tři
úseky ve Středočeském kraji jsme
v letošním roce získali územní
rozhodnutí a probíhá příprava ke
stavebnímu řízení, u posledního
úseku D7 u Postoloprt řešíme
změnu dokumentace pro územní
rozhodnutí s ohledem na hladinu
stoleté vody,“ představil aktuální
stav přípravy dálnice D7 generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

DSÚK uspěla se správními žalobami
proti rozhodnutím předsedy ÚOHS

K

rajský soud v Brně zrušil
v úterý 8. září dvě rozhodnutí předsedy ÚOHS z července
loňského roku, jimiž byl Dopravní společnosti Ústeckého
kraje (DSÚK) uložen zákaz
plnění rámcových dohod na
dodávku celkem 161 autobusů
s dodavateli Scania a Zliner.
Soud tím vyhověl žalobám,
v nichž DSÚK namítala, že
zmíněná rozhodnutí předsedy
ÚOHS jsou nezákonná, šikanózní a že závažně porušují její
právo na spravedlivý proces.
Soud nyní obě rozhodnutí předsedy ÚOHS označil za nezákonná a zrušil je. ÚOHS se tak celou
věcí bude muset zabývat znovu.
DSÚK nadále setrvává na tom,

že se žádného porušení zákona nedopustila. Postup ÚOHS
v této věci dlouhodobě považuje za projev svévole hraničící se
zneužitím úřední moci, v jehož
důsledku jí (a rovněž Ústeckému kraji) vznikají značné škody.
V souvislosti s rámcovými
dohodami též ÚOHS v dubnu
letošního roku uložil DSÚK
(zatím nepravomocně) pokutu
v bezprecedentní výši 18 mil. Kč.
Tato pokuta se co do důvodů opírá výhradně o zrušená rozhodnutí předsedy ÚOHS z 8. září,
a po intervenci soudu tak zcela
postrádá právní základ.
O svém dalším postupu kraj
rozhodne po obdržení písemného vyhotovení obou rozsudků.

Na Švestkové dráze zněla hudba a voněl burčák

H

udební festival Švestkové dráhy a Třebívlické vinobraní bylo
12. září příjemným setkáním nejen pro obyvatele obcí podél
Švestkové dráhy, ale i pro ostatní cestující linky U 10 Dopravy Ústeckého kraje. Návštěvníci festivalu si poslechli vystoupení kapel
vystoupení kapel Jelen, Support Lesbiens a zpěvaček Báry Polákové
a Ewy Farné. Děti si užily skákací hrady a aktivity na stánku DÚK.

Veřejnosti se představil DÚKmobil. Pojízdná informační kancelář bude jezdit po celém Ústeckém kraji

D

oprava Ústeckého kraje si
pro letošní rok připravila
další novinku, která bude sloužit
k informování o integrovaném
dopravním systému DÚK občanů tam, kde není možné získat
informace v kamenných informačních kancelářích dopravců DÚK. Pojízdná informační
kancelář, tzv. DÚKmobil, bude
jezdit po celém Ústeckém kraji.
„Vzorem nám byl infomobil,
který už více než patnáct let využívají naši přeshraniční sousedé
ze saského dopravního svazu
VVO. Saský infomobil nám dokonce před třemi lety osobně ně-

mečtí kolegové představili. Myšlenka se nám moc líbila a jsem
rád, že jsme toto mohli zrealizovat i v našem kraji,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Jaroslav Komínek. „Stále chceme cestujícím nabízet více. Stejně jako se rozšiřuje integrovaný
systém Dopravy Ústeckého kraje, tak je potřeba rozšířit informování cestujících o novinkách
a aktualitách z prostředí veřejné
regionální dopravy. Na podzim
se cestující mohou těšit i na novou mobilní aplikaci DÚKapku,“ dodal Komínek.
Nový DÚKmobil bude na

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (druhý zleva) s pracovníky odboru dopravy s novým DÚKmobilem.

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 přijímat podněty k úpravám jízdních řádů a zlepšení
kvality cestování veřejnou dopravou v Ústeckém kraji. Dále
se s DÚKmobilem budete moci
setkat také na různých akcích,
kde Doprava Ústeckého kraje
prezentuje svoji činnost i novinky. Místa, kde bude vůz k dispozici, budou zveřejňována na
webu www.dopravauk.cz nebo

na Facebooku DÚK.
Pro účely pojízdné kanceláře
slouží největší verze automobilu
značky Peugeot Boxer se speciálně upraveným interiérem. Vozidlo disponuje prostorem pro
řidiče, prostorem pro styk s veřejností (prodejním a informačním místem) a skladovým prostorem (technickou místností).
Pracovník DÚKmobilu bude mít
k dispozici počítač i tiskárnu.
Nový DÚKmobil dodala firma
Hagemann a.s. Vozidlo o délce
téměř sedm metrů má vznětový
motor a manuální šestistupňovou převodovku.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak regionální výrobci produkují výrobky nejvyšší kvality. Důkazem toho
je i další kvarteto firem z regionu,
jejichž výrobky jsou proslavené
po celé republice. Proto si je nyní
v článku podrobněji představíme.

Cross Parkmaraton – Cross
Parkmaraton je akcí, která netradičním způsobem, čistým
prožitkem, poukazuje na atraktivitu Šluknovského výběžku
a Národního parku České Švýcarsko. Velmi specifický závod se skládá z dílčích závodů:
Maraton, Půlmaraton. 10 km,
Štafety, Canis cross, Nordic
walking, Dětské závody. Během
závodního dne se propojují různorodá společenství lidí, která
by se asi jinak nepropojila. Díky
štafetovým závodům se utužují i vztahy v lokálních firmách,
které se na závody společně při-

nální produkt®. Motto dílny je:
„Oživit prastaré řemeslo výroby
ručního papíru a umožnit člověku třetího tisíciletí vyzkoušet si,
že neztratilo nic na své originalitě, kráse a užitku.“
pravují. Akci organizuje místní
spolek a řada dalších partnerů.
A svými produkty ho podporuje
řada místních výrobců. Za účelem závodu bylo ve spolupráci
s místním pivovarem Falkenštejn vyrobeno pivo Svižný Emil,
místní kovář Miroslav Petrášek
vyrábí originální medaile, za kterými běžci jezdí z daleka jako za
trofejí, která se nedá nikde získat. Čokoládovna Mana vyvinula pravé čokoládové podrážky,
které jsou sladkým překvapením
pro sportovce. I proto je běžecký
závod certifikovaným zážitkem
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®.
Ruční papír a drobné dárky
z ručního papíru - dílna ručního
papíru Ireny Štyrandové v Litoměřicích byla založena nadšenci,
výtvarníky a technology s cílem
předat celoživotní profesní i zájmové zkušenosti spojené s tradiční výrobou ručního papíru.
Sídlí ve starobylé věži hradebního opevnění města Litoměřice.
V přízemí věže existuje malá

manufaktura vyrábějící papír,
ta je otevřena pro školy a zájemce z řad veřejnosti. Workshopy
jsou pořádány ve druhém podlaží věže a na třetím podlaží je
výstavní prostor. Ruční papír se
nevyrábí v dílně ve velkém, je připravován většinou na zakázku.
Dílna se zaměřuje na uchování
tradice spolu s metodicko-vzdělávací činností. Dílna nabízí řemeslné dílny a k prodeji archy
ručního papíru různých formátů, obálky, dopisní papíry, přání
s rozličnými motivy, knihy. Vše
vždy originální, užitečné, přátelské, ekologické a krásné. Výrobky jsou certifikovány značkou
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regio-

Cykloexperti se projeli po novém úseku Labské stezky

L

abská stezka se stala místem konání dvou akcí zaměřených na rozvoj šetrného
cestovního ruchu, cykloturistiky
a cyklodopravy v České republice. V Roudnici nad Labem se
nejprve konalo Národní setkání
aktérů cykloturistiky, na které
navázala Konference Labská
stezka 2020 s podtitulem „Zelená stezka“. Při té příležitosti
se účastníci projeli na čerstvě
dokončených úsecích Labské
stezky, které staví Ústecký kraj.
Slavnostní otevření části Hněvice – Račice proběhne ještě do
konce září.
„Labská stezka je jedním
z nejlepších turistických produktů v Ústeckém kraji, což
potvrzuje i řada místních i zahraničních ocenění. A právě
v současné době může být ideálním lákadlem pro návštěvníky
z celé republiky, protože nabízí
možnost pohybu na čerstvém
vzduchu v příjemném a rozmanitém prostředí, přitom v komfortním provedení a se stále
rostoucí nabídkou gastronomie
a dalších služeb a zážitků. Kraj
do ní za deset let investoval více
než 400 milionů korun a právě dokončované úseky propojí
Ústecký kraj se Středočeským,“

Experti na cykloturistiku zaplnili čerstvě dokončené úseky Labské stezky.

řekl náměstek pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeněk
Matouš.
V pondělí 14. září proběhlo
strategické setkání aktérů cykloturistiky ČR, organizované
Nadací Partnerství a spolkem
Partnerství pro městskou mobilitu, a v úterý na něj navázala
Konference Labská stezka 2020,
což je tradiční mezinárodní
konference, která představuje
novinky v rozvoji, marketingu
a managementu cykloturistiky,
zkušenosti německých partnerů s ekologickými certifikacemi

služeb v cestovním ruchu a možnosti aplikace ekologických
certifikací u nás. Součástí byla
cykloexkurze po Labské stezce
spojená s plavbou lodí a ukázkou nových úseků Labské stezky
v Ústeckém kraji, které se právě
dokončují. Jedná se o části Račice – Hněvice za 28 410 000 Kč
a Třeboutice – Nučnice za 45
169 300 Kč. Po dokončení těchto úseků bude Labská stezka na
území kraje stavebně dokončena
v režimu cyklostezky. Její celková délka v Ústeckém kraji činí
cca 96 km.

Ústecký kraj vyhlásil své vítěze v obou potravinářských soutěžích

N

a litoměřickém Výstavišti Zahrada Čech byla
v průběhu konání 44. ročníku tohoto tradičního veletrhu předána ocenění významných soutěží, které jsou s podzimní Zahradou Čech historicky
spjaty. Byly jimi Regionální potravina Ústeckého
kraje 2020 a Potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – kraje Přemysla Oráče.
O prestižní ocenění, které je zárukou kvality
zemědělských nebo potravinářských výrobků, se
v soutěži Regionální potravina 2020 ucházelo 186
produktů od 43 výrobců. Počet přihlášených výrobků byl dokonce rekordní a v rámci konání celé
soutěže také nejvyšší ze všech krajů. Hodnotitelská
komise vybrala vítěze ve všech devíti kategoriích.
O značku Potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – kraje Přemysla Oráče se letos ucházelo 45
výrobců s 201 výrobky. Dvě odborné komise nakonec ocenily 14 výrobků s výjimečnou kvalitou
a chuťovými vlastnostmi.
Všechny oceněné najdete na stránkách Okresní
agrární komory Most www.kisuk.cz.

V kategorii Alkoholické nápoje, včetně vína,
soutěže Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče zvítězil produkt Fratava 2018 od Vinařství pod Radobýlem. Ocenění předal
hejtman Bubeníček.

Štola Země zaslíbená - štola Země zaslíbená se nachází
na jihozápadním svahu vrchu
Mědník, pod kaplí Nejsvětějšího
srdce Ježíšova. K vidění jsou původní chodby, pozůstatky ruční
těžby, středověké hornické oblečení a důlní osvětlení a nástroje,
se kterými se tehdy těžilo. Pro
tyto jedinečné atributy byla štola
zapsána na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO
jako součást Montanregionu
Krušné hory. O štolu se stará
sdružení Historické doly Mědník Měděnec, které také provozuje malé Muzeum hornictví
a života na Měděnci. Zde se dozvíte více o novodobém dolová-

ní na Měděnci a o výrobě, která
probíhala na dole Měděnec až do
roku 1998. V infocentru na Měděnci můžete shlédnout výstavu
minerálů Krušných hor a zahájit
zde prohlídku štoly. Štola Země
zaslíbená je také certifikovaným
zážitkem KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.
Slavnosti cibule - cibule se
v Račeticích u Kadaně pěstuje
více než 50 let. Zemědělci zde
cibuli pěstují pěkně ze semínka,
a to přímo z místního semínka
odrůdy ALICE vyšlechtěné nedaleko v Kašticích u Podbořan.
Zralá cibule se sklízí ručně pro
zachování její maximální kvality
a trvanlivosti. Račetická cibule
obsahuje opravdu velké množství silic, proto je její vůně velmi

intenzivní a bez slziček v očích
se její loupání i krájení neobejde. Ale všechny slzy vynahradí
výborná chuť cibule a její léčivé
účinky. Račetickou cibuli můžete ochutnat i zakoupit na akci
Slavnosti cibule. Věhlas kvalitní
cibule z Račetic přesahuje i za
hranice naší republiky, a tak
místní cibuloví nadšenci a pěstitelé připravují každý rok v září
setkání se spokojenými konzumenty s cílem ukázat region
i jako živý a atraktivní venkov,
kde nejen pěstují onu opěvovanou zeleninu, ale umí se i bavit!
Slavnosti cibule jsou certifikovaným zážitkem POOHŘÍ regionální produkt®.

Žije mládež v Ústeckém kraji zdravě?

O

dpověď na tuto a podobné
otázky přinese studie v rámci
projektu Zdravý Ústecký kraj. Na
podrobnosti jsme se zeptali radního Ústeckého kraje Miroslava
Andrta.
Kdo přišel s nápadem zkoumat kondici a životní styl mládeže právě v Ústeckém kraji?
Ústecký kraj se v březnu stal členem Národní sítě Zdravých měst,
obcí a regionů ČR. Díky tomu můžeme využít již zpracovanou metodiku z Kraje Vysočina, která je
zaměřena na zkoumání životního
stylu a zdraví mládeže. Výhodou
je, že nemusíme nic objevovat,
ale získáme zajímavou studii, jejíž
výsledky budou porovnatelné právě s jinými kraji. Navíc lze šetření
čas od času zopakovat a zjistit, zda
se trend zlepšuje nebo zhoršuje.
Hlavně ale budeme mít k dispozici
fakta a nikoliv jen domněnky.
A co se tedy bude přesně sledovat a vyhodnocovat?
Studie je zaměřena na středoškolskou mládež ve věku 16 až 17
let. Pomocí dotazování se budou
zjišťovat údaje o jejich zdravotním
stavu a tělesné kondici, bude se
zkoumat jejich životní styl, stravovací návyky, vztah k alkoholu,
kouření, případně jiným návykovým látkám. Mapovat se bude i jejich sexuální chování nebo třeba
obvyklý způsob trávení volného
času, pohybové aktivity apod.
To vypadá na řadu velmi citlivých osobních údajů – nebude
problém je vůbec získat a ochránit?
Odborným partnerem nám
bude Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a její
proškolení studenti. Ti povedou
dotazníková šetření u svých téměř
vrstevníků. Měl by se tím odbourat
i případný ostych studentů, kdyby
dotazníkem provázel například
někdo z učitelů. Veškeré zjišťované tělesné hodnoty a informace
jsou zcela anonymní a také účast
na šetření je dobrovolná.
Budou se takto testovat studenti všech středních škol v kraji?
To by byl asi nadlidský výkon.
Počítáme se dvěma fázemi – ta

Pracovní jednání ke společnému postupu. Zleva - Miroslav Andrt, krajský radní, Stanislav Wasserbauer, zpracovatel metodiky, Karel
Hrach, proděkan pro rozvoj a kvalitu Fakulty zdravotnických studií UJEP
a Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR.

první proběhne letos na podzim
a pilotně se do ní zapojí dvě střední školy. V praxi se tak ověří, zda
metodika funguje. Druhá fáze
nastane v příštím roce, kdy se zapojí přibližně 20 středních škol,
aby se získaly vzorky jak studentů
gymnázií a odborných středních
škol, tak učňů řemeslných oborů apod. V rámci projektu bude
spolupracovat univerzita i krajský
úřad a samozřejmě očekáváme též
vstřícný přístup od jednotlivých
středních škol a učilišť. Vznikne
tak velmi věrohodný vzorek, který
půjde zobecnit na celý kraj.
K čemu budou získané výsledky vlastně využitelné?
Dozvíme se mnohem věrohodnější údaje o životním stylu a třeba i zdravotních predispozicích
a rizikovém chování naší mládeže.
Na základě dat můžeme mnohem
lépe formulovat a podporovat
různá preventivní opatření, cílit

osvětu na opravdu palčivé problémy, zvýšit zdravotní gramotnost
a vést mladé lidi k tomu, aby více
dbali o své zdraví, nepodceňovali preventivní prohlídky u lékařů
a aktivně se bránili civilizačním
chorobám a špatným životním
návykům.
Chystají se kromě této studie
i jiné aktivity Zdravého Ústeckého kraje?
Projekt „Zdravý Ústecký kraj“
není zdaleka jen o zdraví nebo
zdravotnictví. Zdravý kraj je také
o zdravých vztazích mezi lidmi,
o snaze aktivně zapojit naše spoluobčany do rozhodování o strategii dalšího rozvoje kraje, o otevřenosti a transparentnosti krajského
úřadu a v konečném důsledku také
o posílení identity a hrdosti na náš
region. Jsem si vědom, že to je běh
na dlouhou trať, ale důležité je, že
jsme konečně vyběhli a vydali se
i správným směrem!

Obce dostanou od kraje dotační zpravodaj

Ú

stecký kraj chce podpořit regionální čerpání dotačních
prostředků jak z národních, tak z evropských zdrojů. Proto
navazuje na svou vlastní iniciativu odstartovanou v jarních měsících kvůli řešení pandemie, kdy zajišťoval masivní poradenství
pro města a obce, ale také podnikatele a subjekty působící v cestovním ruchu. Každý měsíc připravuje dotační zpravodaj, který
shrnuje aktuální a připravované možnosti čerpání prostředků,
a rozesílá jej na všechny obce v Ústeckém kraji.
„Obce a města tak zdarma a jednoduše získávají pravidelný
a ucelený přehled o možnostech získat dotační prostředky na své
projekty, případně vědí, na co se připravit do budoucna. Tato aktivita Ústeckého kraje jim pomůže se zorientovat v nabídce a být
včas připravený,“ vysvětlil Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana
pro regionální rozvoj.

Ústecký kraj

září 2020
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Ústecký kraj zrekonstruoval ve Šluknově dva školské objekty

P

ředstavitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem se zúčastnili slavnostního otevření dvou
nově zrekonstruovaných objektů příspěvkových organizací
kraje ve Šluknově. Žáci místní
Speciální základní školy a Praktické školy se tak již vzdělávají
v kompletně nových prostorách
a žáci zdejší Střední lesnické
školy a Střední odborné školy si

zase mohou užívat luxus nových
ubytovacích prostor. Obě budovy byly opravené za finanční
podpory Ústeckého kraje.
Speciální základní škola
a Praktická škola ve Šluknově
zcela vyměnila svůj kabát. Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí, v jejímž rámci byla
provedena půdní vestavba určená pro zázemí pedagogického sboru, přístavba únikového

Ředitel Střední lesnické školy a Střední odborné školy ve
Šluknově Rudolf Sochor (vpravo) promlouvá k představitelům kraje.

schodiště a výtahu. Žáci i jejich
pedagogové se mohou také těšit z nové výmalby, nášlapných
vrstev či osvětlení. V budově se
nachází nové výplně dveří i oken
a zcela zrekonstruovaná hygienická zařízení. Bezbariérové
využití celé školy je zajištěno
přístavbou výtahu. Celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly
na 33,9 miliónů korun.
Na slavnostním otevření
šluknovské speciální základní a praktické školy přivítala
všechny přítomné ředitelka
školy Monika Kadlecová, která
poděkovala všem, kteří se na
rekonstrukci podíleli, ale i pedagogům, kteří zvládali provoz
školského zařízení za zhoršených podmínek. Na akci byli
kromě hejtmana Ústeckého
kraje přítomni také náměstek
hejtmana pro oblast školství,
mládež a sport Petr Šmíd,
krajský radní pro oblast investic a majetku Ladislav Drlý či
starostka města Šluknov Eva
Džumanová. Ta poděkovala

Ústeckému kraji za péči, kterou
městu věnuje: „Chtěla bych poděkovat Ústeckému kraji, protože speciálně do Šluknova jde
do školských i sociálních zařízení zřizovaných krajem obrovská
spousta peněz. Jako starostka
velmi pozitivně vnímám, že nám
kraj tyto peníze posílá a tím nám
zvelebuje město.“
Zletilí žáci Střední lesnické
školy a Střední odborné školy
ve Šluknově si od tohoto školního roku mohou zase vychutnávat prostředí nové školské
ubytovny. Ta vznikla přestavbou
objektu budovy „B“. Místnosti,
v nichž se dříve nacházely učebny, kabinety a sborovna, se tak
proměnily v ubytovací prostory.
Změnou dispozic budovy vznikly samostatné pokoje pro žáky,
nová hygienická zařízení, studovna a kuchyňka. V celé budově byla dále kompletně opravena stávající hygienická zařízení
či zmodernizován zdroj tepla.
Celková rekonstrukce vyšla na
27,9 miliónů korun.

Před budovou šluknovské SZŠ a PŠ přestřihli slavnostní pásku
(zleva) krajský radní Ladislav Drlý, starostka Šluknova Eva Džumanová,
hejtman Oldřich Bubeníček, ředitelka školy Monika Kadlecová a náměstek hejtmana Petr Šmíd.

Slavnostního otevření žákovské ubytovny se kromě představitelů kraje zúčastnilo také
vedení školy v čele s ředitelem
Rudolfem Sochorem, jenž poděkoval Ústeckému kraji i dalším subjektům, kteří se na rekonstrukci podíleli. Přítomni
byli také věhlasní školní trubači,
kteří na počátku akce přivítali
všechny návštěvníky, ale i dal-

ší žáci školy. „Chtěl bych vám
poděkovat za krásné přivítání.
Je skvělé, když někdo navštíví
vaši školu a vy mu takto krásně
zahrajete. Je to taková vaše specialita. Takových škol, jako je ta
vaše, v republice mnoho není.
Dělá proto perfektní reklamu
Ústeckému kraji a my si jí musíme vážit,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček.

Soutěžte o ceny s projektem Kraje pro bezpečný internet Budoucí zemědělci dostali novou moderní techniku

I

letos se žáci a studenti základních a středních škol v Ústeckém kraji mohou zapojit do
soutěže s projektem Kraje pro
bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny. Pro žáky a studenty
jsou připraveny aktualizované
e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví nejdůležitější informace z oblasti bezpečnosti na internetu.
Na tyto vzdělávací materiály,
které je možné využít k samostudiu či ve výuce navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném
zodpovězení dvaceti otázek jsou
soutěžící zařazeni do slosování
o hodnotné ceny. Žáci a studen-

ti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit
i v Kvízu PLUS, který je určen pro
opravdové znalce problematiky
elektronické bezpečnosti a opět
zde mohou získat hodnotné ceny
od partnerů projektu společností
Microsoft a GORDIC.
Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu www.kpbi.cz.
Soutěžní kvíz poběží dokonce
února 2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční
krajská finále soutěžního kvízu
PLUS. Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci
svých aktivit také úzce spolupra-

cuje s Policií ČR. Hlavním cílem
projektu je zvýšit informovanost
o rizicích internetu a možnostech
prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových
kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče
a veřejnost, sociální pracovníky
a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.
V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak 35
000 žáků a studentů. Z výsledků
testování vyplynulo, že největší
obtíže při bezpečném chování na
internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.

Varnsdorfská vyšší odborná škola oficiálně zahájila výuku
nového studijního oboru „Diplomovaná všeobecná sestra“

V

e středu 4. září 2020 oficiálně zahájila varnsdorfská
vyšší odborná škola studium
nového vzdělávacího programu
„Diplomovaná všeobecná sestra“. Tento vzdělávací program
se bude vyučovat ve spolupráci
s rumburskou střední zdravotnickou školou, kde bude probíhat výuka odborných předmětů.
Slavnostního zahájení se
mimo jiné zúčastnili i hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a jeho náměstek pro
oblast školství, mládež a sport
Petr Šmíd. Hejtman zdůraznil,
že otevření tohoto studijního
oboru je pro oblast Šluknovského výběžku velmi důležité, a to
zejména ve vztahu k Lužické nemocnici v Rumburku.

„Ústecký kraj nedávno koupil
Lužickou nemocnici s poliklinikou v Rumburku a chce do ní
postupně vracet zdravotní péči na
úroveň, kdy zde fungovaly čtyři
primariáty, tedy před rok 2017.
Aby nemocnice mohla dobře fungovat, je zapotřebí nejen peněz na
zajištění materiálního vybavení,
ale také zajištění personálního
obsazení, ve kterém hraje klíčovou roli střední zdravotnický personál. Jsem velmi rád, že škola ve
Varnsdorfu spolupracuje se střední školou v Rumburku a zdravotní
personál se může v tomto regionu
vzdělávat,“ sdělil hejtman Bubeníček a podotknul, že kraj chce
v průběhu dalších pěti let investovat do této nemocnice zhruba pět
set milionů korun.

Náměstek hejtmana Petr Šmíd
uvedl, že Ústecký kraj v tomto volebním období investoval
do školských zařízení v okrese
Děčín bezmála šest set milionů
korun a dodal: „Vzdělání je velmi důležité a jsem rád, že mohu
podpořit podmínky pro výuku
právě v našem regionu. Mám
tím mimo jiné na mysli výstavbu středoškolského kampusu
ve Varnsdorfu, který by se měl
stát jedním z center vzdělávání
ve Šluknovském výběžku. Pevně
věřím, že budoucí krajští zastupitelé podpoří takto významný
projekt, který je pro zachování
chodu školy nesmírně důležitý
a že nezůstane jenom na papíře“.
Marie Kucerová, PR koordinátor VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf

S

třední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov se v roce 2019 stala Centrem
odborné přípravy v zemědělských oborech. Jedním
z cílů tohoto centra je podpora a zvýšení zájmu žáků
o zemědělské obory. Výuka budoucích farmářů je
založena mimo jiné i na ovládání moderní zemědělské techniky, bez které si moderní produktivní
zemědělství nedovedeme představit.
V roce 2020 si škola ze schválené dotace pořídila
traktor (na snímku), který splňuje požadavky moderní zemědělské výroby včetně diskového podmítače a rozmetadla statkových hnojiv. Traktor je
vybaven GPS navigací spojenou s automatickým
řízením. Toto vybavení umožňuje přesný pohyb

soupravy po poli a zamezuje například zbytečným
přejezdům. Žáci se tak seznámí a prakticky si vyzkouší techniku moderní zemědělské výroby a své
znalosti uplatní ve svém budoucím zaměstnání.

Projekty EPC ušetří desítky milionů za energie, navíc
pomohou zlepšit ovzduší v Ústeckém kraji

V

ýznamné investiční akce čekají ještě v tomto
roce několik desítek budov v Ústeckém kraji.
Jejich energetické hospodářství projde kompletní
modernizací. Stane se tak prostřednictvím projektů
EPC (Energy Performance Contracting), které povedou k nižším nákladům za energie. Veškeré práce
a technologie budou hrazeny z budoucích úspor,

Podobně jako ve Šluknově dojde v rámci EPC
projektu v Ústeckém kraji také k instalaci úsporného
LED osvětlení mimo jiné v šesti tělocvičnách středních škol. Celkově bude vyměněno více než čtyři
a půl tisíce svítidel na deseti objektech.

ušetřené prostředky tak mohou být použity na jiné
investiční akce.
„Ústecký kraj v letošním roce dokončil Územní energetickou koncepci kraje, ve které se hlásí
k trendu snižování emisí CO2. Jednou z cest k naplnění koncepce je právě i využití metody EPC pro
snižování spotřeby energií. Navíc nám tato metoda
umožňuje investice realizovat i při snížených příjmech a nezbytných úsporách krajského rozpočtu
způsobených propadem hospodářství kvůli koronavirové krizi,“ vysvětlil náměstek pro regionální
rozvoj Zdeněk Matouš.
Investice do 10 objektů škol a zařízení sociálních služeb ve vlastnictví Ústeckého kraje byly
vypočteny na 51,1 milionů korun. Pokryjí zejména
instalaci kogeneračních jednotek, úpravy technologií výměníkových stanic, modernizaci systému
měření a regulace, prádelenské technologie nebo
využití více než 4000 moderních regulovatelných
LED svítidel. Velkou výhodou služby je, že financování probíhá z budoucích smluvně garantovaných úspor. V tomto případě půjde o 73,3 milionů
Kč během 10 let. Projekt EPC pro Ústecký kraj
realizuje společnost MVV Energie CZ.

Ceny náměstka za významný přínos ve školství opět předány

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje
převzali ocenění nominovaní na
Cenu náměstka za významný přínos ve
školství. Ceny předal náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd spolu
s vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého
kraje Dagmar Waicovou. Celkem dvanáct pedagogů bylo oceněno ve čtyřech
kategoriích – mateřské školy, základní
školy, střední školy a ostatní školská
zařízení.
Cena náměstka za významný přínos
ve školství se udělovala potřetí na základě nominací ředitelů, pedagogů i široké veřejnosti. „Jsem rád, že mohu již
potřetí ocenit pracovníky v oblasti školství, kteří vynikají mezi ostatními a jsou
pro vzdělávání, ale i školství jako takové
velkým přínosem. Jako bývalý ředitel
školy si uvědomuji, jak záslužná a náročná tato práce je. Proto se domnívám,

že je zapotřebí si takových pracovníků
vážit a věnovat jim náležitou úctu. Doba
je těžká a je třeba hledat pozitivní věci
a toto je jedna z nich,“ sdělil náměstek
hejtmana Ústeckého kraje pro oblast
školství Petr Šmíd.
MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Bc. Jana Hloušková, ředitelka - Mateřská škola „Za vodou“, Česká Kamenice
• Jana Čiháková, učitelka - Mateřská
škola „Zahrádka“, Varnsdorf
• Zdeňka Plachá, učitelka - Mateřská
škola Děčín II

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• Mgr. Helena Bušková, učitelka
1. stupně - Základní škola Antonína
Baráka, Lovosice
• PhDr. Hana Ajmová, ředitelka - Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most
• Mgr. Vladimír Antonín Hons, učitel
- Základní škola Přemyslovců, Louny
STŘEDNÍ ŠKOLY
• Jaroslav Smeták, učitel - Střední odborná škola Litvínov-Hamr
• Květoslava Hasilová, učitelka hry na
housle - Konzervatoř Teplice
• Ing. Jiří Petrášek, ředitel - Evropská
obchodní akademie, Děčín
• PaedDr. Jaromír Němec, zástupce
ředitele - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem

Jaromír Němec (vlevo), zástupce ředitelky na Vyšší odborné škole zdravotnické
a Střední škole zdravotnické, Ústí nad Labem, dostal, stejně jako ostatní ocenění, medaili (viz menší snímek).

OSTATNÍ
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
• Martina Vernerová, pedagog volného
času - Dům dětí a mládeže a Zařízení

pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Ústí nad Labem
• Mgr. Jana Štrbová, pedagog - Základní umělecká škola Česká Kamenice
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Matouš:
Dobrovolní hasiči dostali od Ústeckého Náměstek
O budoucnost Terezína mám velké obavy
kraje techniku za šest milionů
J

V

sobotu 12. září se pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje uskutečnilo v Ústí nad
Labem finálové kolo hasičských
soutěží Tohatsu Fire Cup a Stimax Cup. Při této příležitosti
předal hejtman Oldřich Bubeníček dobrovolným hasičům
novou techniku za více než šest
miliónů korun.
Celkem 27 měst a obcí z Ústeckého kraje obdrželo z rukou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
nové technické vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Rozdáno bylo 13 motoro-

vých stříkaček Tohatsu VE 1500
a 17 dýchacích přístrojů Dräger
PSS 4000. Slavnostního předávání se zúčastnili také Martin
Klika, 1. náměstek hejtmana,
Radim Zábranský, ředitel firmy
ZHT Group s.r.o., Jiří Henc, starosta Krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje, a další hosté.

Ústecký kraj daroval dobrovolným hasičům stříkačky a dýchací
přístroje.

Ústecký kraj poradí obcím a městům v otázce energetiky

P

oslední desetiletí bylo ve
znamení
turbulentních
změn v oblasti energetiky. Postupně byla do české legislativy
zapracována evropská legislativa a byla zavedena výrazná
podpora projektů na úspory
energie, rozvoj alternativních
a obnovitelných zdrojů energie.
Pro Ústecký kraj je z dlouhodobého hlediska důležité

naplňovat cíle stanovené ve
Strategii rozvoje Ústeckého
kraje a v aktualizované Územní energetické koncepci. Toto
ale nejsou jediné impulsy.
Česká republika se v souladu
s přijatou politikou Evropské
unie v oblasti ochrany klimatu připravuje na zapracování
nových předpisů zveřejněných
v rámci balíčku „Čistá energie

pro všechny Evropany“, což je
soubor návrhů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a nového
uspořádání trhu s elektrickou
energií. Dalším impulsem jsou
očekávané dopady postupného
odchodu od „klasické“ uhelné
energetiky.
Ústecký kraj si proto vytyčil cíl ve zvyšování informo-

vanosti, poskytování osvěty
a poradenství v energetických
otázkách obcím a městům na
území kraje.
Nově tak budou v krajských
novinách vycházet články
k energetickým tématům a budou dostupné též na webových
stránkách Ústeckého kraje
včetně prostoru k dotazům
a diskusím.

Na krajském úřadě se konala konference
k projektu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 3

V

prostorách Krajského
úřadu Ústeckého kraje
proběhla Úvodní konference
k individuálnímu projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 („POSOSUK 3“).
Do projektu jsou zapojené sociální služby azylových domů,
osobní asistence, podpory samostatného bydlení a intervenčního centra.
Konference se uskutečnila za
účasti krajského radního Miroslava Andrta, v jehož gesci je
oblast sociálních věcí, a vedoucí
odboru sociálních věcí Petry Lafkové. Účastníkům konference
byly představeny aktivity projektu, kterými jsou vzdělávání a evaluace. Součástí konference byly
také dvě odborné přednášky.
Cílem projektu POSOSUK
3 je podpora sociálních služeb
pracujících s cílovými skupinami, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených domácím

Zveme Vás na koncerty 19. ročníku festivalu,
který je hrdým členem Rodinného stříbra
Ústeckého kraje:

Ó světlo zrozené

Cappella Mariana 28/9/ Česká Kamenice

Lípa Musica Septet

Josef Špaček, Radek Baborák ad. 3/10/ Děčín

násilím, bezdomovců a osob
žijících v nevyhovujícím nebo
nejistém ubytování. Projekt přináší nejen zajištění stabilního
financování sociálních služeb
po dobu dvou let, ale umožňuje
také rozvoj odborných znalostí
z oblasti sociální práce, která povede ke zkvalitňování sociálních
služeb v Ústeckém kraji.

Musica Bohemica:
Poezie lidové písně
6/10/ Teplice

Více informací a vstupenky na www.lipamusica.cz
Festival se koná za laskavé podpory:

Hlavní partneři:

e to jen pár měsíců, co zastupitelé města Terezína smetli
ze stolu dlouho připravovaný
a pečlivě laděný návrh vzniku
krajské příspěvkové organizace, která by převzala a provozovala historické budovy
spjaté se společným projektem
Terezín – město změny. Od
té doby se množí spekulace,
co s majetkem bude a zda je
město schopné se o něj starat
z vlastních prostředků. Své vyjádření za Ústecký kraj poskytl
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch
Zdeněk Matouš.
Nejprve musím připomenout vývoj celé situace. Na
postupu transformace sdružení Terezín – město změny do
podoby příspěvkové organizace kraje se pracovalo od září
2019, kdy tento záměr projednalo zastupitelstvo města.
Původně šlo o převod budov
a nemovitostí spjatých s předchozím projektem, město navrhovalo převést na kraj celý
pevnostní systém. Postupně se
dospělo ke kompromisu, k tzv.
variantě 2a, která zahrnuje optimální řešení pro činnost nové
organizace, a navíc velké části
pevnostního systému, aby se
ulevilo městu od údržby, což
prý byla podmínka zastupitelů.
Takto to schválil také vyjednávací tým za Terezín ve složení
místostarosta Pala jako hlavní
vyjednavač, starosta Tomášek
a Robert Czetmayer za městský úřad. Další připomínky
města byly řádně projednány
na konci února přímo v Terezíně. Jednání zastupitelstva
mělo proběhnout v březnu,
kvůli aktuální situaci k němu
došlo až v květnu. Do té doby
byly předány všechny podklady včetně seznamů pozemků
a specifikace jejich budoucího
využití. Zástupci města byli
od počátku u všech jednání,
znali záměry a vize kraje, jejich
požadavky byly z velké části
akceptovány. Přesto od hlavního vyjednavače za město na
zastupitelstvu zaznělo, že on
to nedoporučuje. Dohodu, kterou sám vyjednal? Musím se
ptát proč? Celý záměr tak nakonec terezínští odmítli.
Ale teď to hlavní: co bude
dál? Jaký má město záměr

s opravenými budovami? Má
vůbec nějaký, když tak snadno
smetlo ze stolu pečlivě připravenou strategii vyjednanou
s Ústeckým krajem jako členem sdružení? Obávám se, že
současnou nečinností nakonec
všechny tak úspěšně rozjeté
aktivity pohřbí. Město sice
spolu s krajem odsouhlasilo
prodloužení fungování sdružení o další rok, zároveň ho ale
tuneluje tím, že mu chce odebrat všechny budovy, které generují zisk. Tím se jen prohloubí finanční ztráta, na jejímž
srovnání se bude muset podílet
kraj, ale právě také město jako
jeden ze zakladatelů. Reálně
tak hrozí, že se od příštího
roku vše zavře, veškeré dosavadní snahy o rozvoj cestovního ruchu budou k ničemu a Terezín bude zas jen Památník.
Takhle to chceme? V současné
době město s krajem o pokračování nejedná, jen si diktuje
podmínky, kolik peněz by kraj
měl posílat. Tak snad jen připomenu, že za posledních pět
let dal Ústecký kraj na aktivity
sdružení více než 13 milionů
korun, platil jej tedy především
kraj (dalších skoro 30 milionů pak dostalo od kraje město
Terezín). Představa, že nové
krajské zastupitelstvo bude
posílat peníze dál, když v návrhu rozpočtu peníze pro Terezín
nejsou a vzhledem k nutným
úsporám ani nebudou, je hodně naivní. Jediná záruka trvalého a systematického krajského
financování byl právě vznik
příspěvkové organizace. Jak se
postaví k odpovědnosti za současný stav ti, kteří dobrý záměr
z nějakých svých zištných důvodů zamítli?

Krajská zdravotní zprovoznila nové prostory pro dvě pracoviště v ústecké nemocnici
LM-2020_inzerce_RS_A6.indd 1

K

rajská zdravotní, a. s.
(KZ), pokračuje v revitalizaci pavilonu „T“ v ústecké Masarykově nemocnici. Poslední
srpnový den došlo ve 4. nadzemním podlaží ke slavnostní-

mu představení nových prostor
oddělení klinické imunologie
a alergologie (OKIA) a centra
léčby chronické bolesti.
„Představenstvo společnosti investuje do rozvoje všech

Nové ambulance jsou v nově zrekonstruovaném 4. nadzemním podlaží pavilonu „T“.

svých nemocnic v Děčíně, Ústí
nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově dlouhodobě.
Minulý týden jsme slavnostně
uvedli do provozu nově revitalizované a vybudované prostory v děčínské nemocnici, nyní
otevíráme nové prostory v Ústí
nad Labem,“ uvedl Jiří Novák
předseda představenstva KZ
a dodal: „V ústecké Masarykově nemocnici nás v nejbližších
týdnech navíc čeká realizace
největší investice v hlavním
areálu, kterou je výstavba nového moderního pavilonu pro
Kardiocentrum. Jde o logické
pokračování plnění strategických zájmů naší společnosti.“
„Prostory ve 4. nadzemním
podlaží nejstaršího pavilonu
ústecké Masarykovy nemocnice byly dlouho nevyužívané.
Adaptací vyhovují jak požárním normám, tak současným
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ostatním platným předpisům.
Jsem přesvědčen, že nyní budou dobře sloužit i potřebám
oddělení klinické imunologie
a alergologie a centru léčby
chronické bolesti. Za rozvoj
celé Krajské zdravotní a za revitalizaci jednotlivých pracovišť
v posledních letech děkuji představenstvu Krajské zdravotní
v čele s Jiřím Novákem,“ řekl
Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Oddělení klinické imunologie a alergologie i centrum léčby chronické bolesti mají v ústecké Masarykově nemocnici
svou historickou pozici. Přestěhováním do nových prostor obě
zdravotnická pracoviště získávají prostor pro centralizaci,
další rozvoj a rozšíření komfortu v péči o pacienty. I já děkuji
panu předsedovi představenstva Krajské zdravotní Ing. Jiřímu Novákovi za jeho neutucha-

jící zájem o rozvoj Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,“
doplnil MUDr. Aleš Chodacki,
ředitel zdravotní péče ústecké
Masarykovy nemocnice.

Celková cena díla je bezmála 22 935 564 Kč včetně DPH,
vybavení pracovišť dosáhlo
hodnoty jeden milion Kč včetně DPH.

Předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiří Novák
(vlevo) při otevření Centra léčby chronické bolesti. Vpravo vedoucí CLCHB MUDr. Jan Procházka, Ph.D.
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Literární soutěž Senior Art 2020 zná své vítěze
U
příležitosti oslav 20 let Ústeckého kraje na podzimním veletrhu Zahrada Čech byly
v Litoměřicích předány ceny vítězům dalšího ročníku literární
soutěže pro seniory Senior Art.
Ceny předávali radní Ústeckého kraje pro oblast sociálních
věcí Miroslav Andrt a obchodní
a marketingová ředitelka Zahrady Čech Michaela Mokrá.
„Podpora aktivní tvorby seniorů je velmi důležitá věc, protože ani v pozdějším věku bychom
neměli zakrňovat a neustále
bychom měli rozvíjet naše duševní schopnosti a dovednosti.
Proto se Ústecký kraj snaží touto soutěží vybudit zájem seniorů
a jsem rád, že dvacet soutěžících
se nebálo přihlásit se svými pra-

cemi z kategorie poezie nebo
prózy právě do této soutěže,“
uvedl radní Miroslav Andrt.
Soutěž každoročně vyhlašuje
Ústecký kraj. Letošní sedmý ročník byl stejně jako v loňském roce
věnován literárně nadaným seniorům ve věku nad 60 let s trvalým
pobytem na území Ústeckého
kraje, kteří mohli zasílat svá díla
v kategorii próza nebo poezie na
téma Jak si udržet zdravý rozum
a veselou mysl. Letos bylo do soutěže zasláno 20 literárních děl.
V kategorii poezie zvítězila
Anděla Karlíková (95 let), druhá
byla Alice Urbanová a třetí skončila Libuše Hybšová. Kategorii
próza ovládl Vladimír Pospíchal, druhá byla Soňa Valušková
a třetí Eva Jančová.

srpnu vydal Ústecký kraj
brožuru „Osvobození 1945“.
Připravilo ji Muzeum města Ústí
nad Labem, autorem textů je historik Martin Krsek. Obrazové materiály poskytla muzea a archivy
v Ústeckém kraji a řada soukromých sběratelů. Brožura navazuje na stejnojmennou virtuální
výstavu, kterou je možno zhlédnout na webových stránkách jednotlivých muzeí a Ústeckého kraje. Publikace je distribuována do
škol a muzeí Ústeckého kraje. Seznámí čtenáře s posledními týdny
druhé světové války v konfliktem

Miroslav Andrt a obchodní a marketingová ředitelka Zahrady Čech
Michaela Mokrá (vpravo) s vítězkami soutěže v kategorii poezie - (zleva)
Libuše Hybšová, Alice Urbanová a Anděla Karlíková.

V

zbídačeném kraji a mnoha méně
známými a specifickými událostmi, které se do ní nesmazatelně
a na dlouhá léta zapsaly.

Celostátní cena „Čtenář roku 2020“
putuje do Ústí nad Labem

S

vaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
i v letošním roce pokračoval
v oceňování nejlepších čtenářů. V roce 2020 hledaly české
knihovny toho svého „NEJ“
mezi učiteli. Toto kritérium bylo
zvoleno záměrně v roce, kdy si
připomínáme 350 let od úmrtí
učitele národů Jana Ámose Komenského. Přestože se „Čtenáři
roku“ v jednotlivých knihovnách i regionech volili již v březnu, na celkového vítěze jsme si
museli kvůli pandemii počkat
až na poslední srpnový den, kdy
byl představen v rámci vyhlášení cen Magnesia Litera.

Vítězkou se stala Martina Brhelová, která je zkušenou pedagožkou a vede jednu z největších
speciálních škol v ČR. Je nejen
vášnivou čtenářkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem, ale i ženou s velkým srdcem a duší. Ocenění si zaslouží
pro svou pomoc hendikepovaným dětem a jejich rodičům,
svými vizemi pomáhá vytvářet
novou cestu a posouvat na další
úrovně nejen způsob vzdělávání,
ale i možnosti knihoven a jejich
služeb veřejnosti v regionu, ale
i v rámci celé České republiky.
Zpracovala: Jana Linhartová,
ředitelka SVKUL

areálu Městských sadů
v Ústí nad Labem se uskutečnil dvanáctý ročník umělecko-integračního
festivalu
zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin. Letošní
ročník měl v podtitulu umění
v pohybu – pohyb v umění a cílem bylo rozpohybovat všechny
zúčastněné k tvůrčí činnosti.
Umělecko-integrační festival
Integra Jam, který pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, je součástí projektu Učíme se učit spolu. Cílem festivalu je
budování pozitivních sociálních
vazeb při skupinových výtvarně
a pohybově tvůrčích činnostech,
a v souvislosti s tím integrace sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.

Integra JAM opakovaně zprostředkovává místo i příležitost
pro setkávání, komunikaci
a tvorbu nejrůznějších skupin
společnosti: dětí, dospělých
i seniorů s hendikepem i bez
něj. Všichni zde společně tvoří,
komunikují, poznávají nové prostředí i nové způsoby a možnosti
tvůrčího, pohybového i výtvarného vyjádření.
Autorkami úspěšného projektu a oblíbeného festivalu jsou
Jitka Kratochvílová a Hana Pejčochová. „Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu
výtvarné tvorby jako katalyzátoru vzájemného poznávání
různých skupin obyvatel a odstraňování předsudků a bariér,“
uvedla Hana Pejčochová.

Na mosteckém hipodromu se konal
první dostihový den s diváky

V

neděli 30. srpna se uskutečnila nejvýznamnější událost
roku na závodišti Hipodrom
Most a zároveň první letošní
dostihový den s diváky. Konal
se zde další majestátní dostihový mítink, jehož jádro tvořily tři
tradiční dostihové závody, a to
23. Velká letní cena Ústeckého
kraje, zařazená do programu
Rodinného stříbra Ústeckého
kraje, 99. Vršanská uhelná Sva-

továclavská cena a Charvát CTS
Velká mostecká steeplechase.
Kromě těchto tří stěžejních
závodů se jelo ještě dalších sedm
včetně dvou dostihů poníků.
Děti a milovníci hasičského záchranného sboru si zde mohli
prohlédnout také hasičský vůz
a zúčastnit se show s hasiči. Vítěze hlavního dostihu ocenil první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Ústecký kraj pořizuje
Územní studii Jezero Milada

J

edním z důležitých úkolů
Ústeckého kraje je podpora
efektivního postupu rekultivací
a vytvoření podmínek k budoucímu koncepčnímu využití území
s ukončenou těžbou hnědého
uhlí. Jedním z nich je území jezera Milada, které má svým potenciálem předpoklady pro vznik
plnohodnotné příměstské krajiny
pro rozvoj rekreace a cestovního
ruchu s významem pro širší region Ústeckého kraje.
Předpokladem pro budoucí
koncepční využití území je mj.
územně plánovací podklad, který by, v souladu s možnostmi
a limity využití tohoto území,
reguloval a podporoval jeho rozvoj. Tím bude „Územní studie
Jezero Milada“ pořizovaná podle
stavebního zákona, která navrhne budoucí využití území kolem
jezera, stanoví koncepci uspořádání území a podmínky pro jeho
využití. Územní studie vychází z platných Zásad územního
rozvoje Ústeckého kraje, kde je
bývalý lom Chabařovice určen
k asanaci se zaměřením na vznik
plnohodnotné příměstské krajiny
se zdůrazněním rekreace.

Pořízení územní studie zajišťuje
krajský úřad ve spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., správcem území. Tato spolupráce byla
zahájena již v roce 2018 hejtmanem kraje, který požádal Palivový
kombinát o součinnost při poskytnutí podkladů a při tvorbě zadání
územní studie. Vloni rozhodl Ústecký kraj o zadání veřejné zakázky
Ladislavu Komrskovi, následně
proběhla informativní schůzka
s obcemi Chabařovice, Řehlovice,
Trmice, Ústí nad Labem a Palivovým kombinátem Ústí, a letos byl
zpracován Návrh řešení Územní
studie Jezero Milada.
Na září 2020 krajský úřad
pozval ke konzultacím návrhu
řešení zástupce obcí, Palivový
kombinát Ústí a dotčené orgány,
které hájí veřejné zájmy v území. Výsledky budou sloužit jako
podklad pro dílčí úpravy studie.
V rámci tvorby dokumentů, které
podpoří budoucí koncepční využití území jezera Milada, proto
Ústecký kraj přivítal iniciativu
Palivového kombinátu Ústí, který
vyhlásil mezinárodní „Krajinářsko – urbanisticko – architektonickou soutěž Jezero Milada“.

KRÁTCE

J

edinečná výstava České korunovační klenoty na dosah na zámku Nový
Hrad v Jimlíně u Loun je pro velký zájem
návštěvníků prodloužena až do neděle 11. října 2020. Výstava je umístěna v přízemí severního
křídla na třetím zámeckém nádvoří. Přístupná v běžných
provozních hodinách zámku jako samostatný prohlídkový
okruh bez průvodce. Autor Ondřej Rea chce výstavou připomenout zajímavou část naší historie atraktivní formou.
Autorem znamenitých replik korunovačních klenotů je
jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda
mezi šperkaři – Jiří Urban.

V

Kraj vydal brožuru k 75. výročí Integra Jam probouzí
konce druhé světové války
městské sady k životu už 12 let

V

7

Domovech sociálních služeb
Litvínov proběhl 5. ročník Janovského sedmiboje. Mezi sebou
se utkalo celkem šest týmů seniorů
z různých měst Ústeckého kraje.
Zahájení se kromě ředitele Vladimíra Vopelky společně ujali i 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika a vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková. Soutěžícím přálo počasí, na stolech lákalo
k ochutnání občerstvení, které připravili zaměstnanci i klienti Domovů sociálních služeb Litvínov, a to včetně dárků
pro každého člena soutěžního týmu. Bez ohledu na závěrečné pořadí týmů bylo všem odměnou nadšení z velmi příjemně stráveného dne, který uzavřel i zpěv s živou muzikou.

V

Oblastním muzeu a galerii v Mostě
se uskutečnil křest nové publikace
Stanislava Štýse „Návraty vypůjčené
krajiny“. Letos devadesátiletý rodák
z Mostu je odborník na životní prostředí,
konkrétně na rekultivace po těžbě hnědého uhlí.

P

rohlídku pláží, zázemí, obnovených komunikací kolem rekultivovaného jezera Most za doprovodu Waltera Fiedlera, ředitele
Palivového kombinátu Ústí a Miroslava Seidla, vedoucího střediska Kohinoor Palivového
kombinátu Ústí absolvoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Jezero, které vzniklo rekultivací bývalého
hnědouhelného lomu, se otevřelo 12. září veřejnosti. Jezero
je druhým největším umělým jezerem v Česku. Zabírá plochu 311 hektarů.

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje
byla po celé září k vidění výstava
studentů Fakulty architektury ČVUT
s názvem Letní břeh Most připravená ve
spolupráci se skupinou Sev.en Energy
a pod záštitou 1. náměstka hejtmana Martina Kliky. „Myslím si, že práce studentů Fakulty architektury ČVUT jsou
úžasné. Těším se na to, až místo lomu ČSA skutečně jednou
jezero vznikne a doufám, že jej do budoucna budeme moci
využít nejen k rekreačním účelům, ale i k výrobě energie,“
uvedl Martin Klika.

P

ředstavitelé Ústeckého kraje
předali na výjezdové základně
Zdravotnické záchranné služby
v Rumburku zdravotníkům dva
nové SUV vozy záchranné služby.
Již vloni dostali záchranáři 17 nových sanitních vozů. I takto se Ústecký kraj dlouhodobě koncepčně stará o zdravotní
péči obyvatel celého regionu.

R

umburk a celý Šluknovský výběžek
ožil cyklistikou. Rekordních 777
účastníků včetně dětských závodů se
zúčastnilo letošního Tour de Zeleňák.
Vzhledem k nekonání se cyklistických
podniků Tour de Feminin a Závod míru juniorů, šlo o jedinou akci tohoto typu na území Ústeckého kraje.

S
Kulisu, která se neokouká, dělal závodníkům Hněvín.

#prsakoule – Ústecký kraj podpoří
projekt prevence rakoviny

J

ak moc je prevence rakoviny
důležitá ví rodačka z Mostu,
MUDr. Kateřina Vacková. Před
lety jí toto onemocnění diagnostikovali. Vyléčila se a od té doby
se snaží s kolegy pomáhat lidem
s projektem Loono, který se věnuje právě prevenci závažných
onemocnění.
Celonárodně probíhají tři kampaně – prevence onkologických
onemocnění, prevence kardiovaskulárních onemocnění a prevence onemocnění reprodukčního systému. Kateřina Vacková by
chtěla v Ústeckém kraji od příštího roku otevřít pobočku své organizace, proto se sešla s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem

Bubeníčkem, zástupci odboru
zdravotnictví krajského úřadu
a Krajské zdravotní, a. s., a představila jim svůj záměr. „Poskytovali bychom přednášky na různá
témata na středních školách na
ústecké univerzitě, školení ve
firmách či v Krajské zdravotní,“
popsala plány Vacková.
„Vítám iniciativu projektu Loono v rámci edukace obyvatel Ústeckého kraje, včetně firem a škol.
Paní doktorka Vacková nám
představila činnost neziskové
organizace. A protože prevence
hraje v oblasti zdraví významnou
roli, jsme připraveni tomuto projektu pomoci,“ zhodnotil jednání
hejtman Oldřich Bubeníček.

lavnostního „výkopu“ nové
kanalizace v Blšanech se za
přítomnosti starostky Dagmar
Břehovské zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a Monika Zeman, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Ústecký kraj stavbu
podpořil 50 tisíci korun z Programu obnovy venkova. Starostka Břehovská poté provedla hejtmana po městě, navštívili kostel svatého Michala či fotbalový stadion. Poslední
zastávkou byla návštěva Zemědělské společnosti Blšany
v nedalekém Očihově, kde se hejtman seznámil postupem
zpracování chmele.

Ř

idiči musí počítat s omezením
na hlavním tahu do Rumburku
a Varnsdorfu. Dělníci začali na silnici I/9 s výstavbou nové lávky pro pěší.
Ústecký kraj za ni zaplatí 18 milionů
korun. Stožecké sedlo je z hlediska bezpečnosti turistů
Ústeckého kraje vysoce kritickým místem. Nový turistický
most Šébr překlene tento nebezpečný úsek (místo častých
nehod), umožní propojení Ústeckého a Libereckého kraje,
spojení několika turistických regionů a zpřístupní přírodní
a kulturní zajímavosti našeho regionu širšímu počtu návštěvníků.

Ústecký kraj
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Autodromem v Mostě zněla při Czech Truck Prix česká hymna,
Lacko rozvášnil fanoušky

M

ostecký okruh přivítal svůj
nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik každoročního kalendáře - Czech Truck
Prix, který je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Fanoušky neodradilo ani nedělní
nepříznivé deštivé počasí.
Zatímco dva sobotní závody
evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck
Racing Championship (ETRC)
se odjely bez problémů, první

nedělní sportovní komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) kvůli dešti odložili
o hodinu a půl. Při svém domácím vystoupení fanoušky určitě
nezklamal Adam Lacko z týmu
Buggyra Racing. Jeden ze sobotních závodů vyhrál, v tom
nedělním dojel druhý.

Ú

stecký kraj ve spolupráci
s Equiparkem Svinčice
a Českou spořitelnou zpříjemnil dětem i jejich rodičům
vstup do nového školního roku.
V neděli 6. září pro ně připravil
ve Svinčicích na Mostecku odpoledne plné zábavy Na koni
do školy. Letošní ročník akce
se nesl v duchu germánského
kmene Vikingů. Děti a jejich
rodiče si mohli prohlédnout
vikingskou loď a ukázky dobové lukostřelby. Školáky potěšil
tradičně také klaun Albertík (na
snímku).

Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na fotografii
poznali Bratrské oltáře. Na
výhru se může těšit: Ilona
Umlaufová z Mostu, Helena
Červinková z Dolního Podluží
a Zdeňka Vízková z Dubí. Výherkyním gratulujeme.

Dnešní hádanka nás zavede
za kulturní památkou v chomutovském okrese, do obce,
která byla ve své historii úzce
spojena s důlní
činností.
Objekt je spojen s požárem
v roce 1856,
největším od
třicetileté války, při kterém
shořely v obci
četné
listiny
a zápisy. Dnes

je památka v rukou fyzických
osob, které ji postupně opravují. V rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 získali dotaci
150 000 Kč na obnovu oken.
Víte, o jako památku se jedná
a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 14. října 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

Citová porazila Bytyqi a je novou sportovní královnou Ústeckého kraje

ounská aerobička Adéla Citová obhájila loni na světovém šampionátu zlatou medaili
v singlu, stříbrná byla ve dvojicích a tyto famózní úspěchy ji
poprvé v historii katapultovaly na trůn pro novou královnu
sportu v Ústeckém kraji.
Vítězka si cenu na Větruši
převzala osobně z rukou 1. náměstka hejtmana Martina Kliky.
„Ocenění si vážím, je pro mě
motivací do další práce,“ řekla
vítězka na slavnostním večeru
ankety, kterou vyhlašuje regionální Deník ve spolupráci s Českou unií sportu.
Citová na pomyslném trůnu
vystřídala ústeckou profesionální

fotokvíz

Jezdci se dočkali závodění před
diváky.

Ve Svinčicích vyrazily děti již posedmé na koni do školy

L

září 2020

boxerku Fabianu Bytyqi, která se
však stala Hvězdou Deníku. „Děkuji za vaše hlasy. Moc mě mrzí,
že tu nemůžu být s vámi, ale zrovna asi dobíhám Olympijský běh
na Miladě. Jsem v přípravě na
nadcházející zápas, který se, doufám, uskuteční,“ vzkázala v sále
prostřednictvím předtočeného
videa světová šampionka. Druhá
v celkovém pořadí skončila plavecká hvězda Simona Kubová
Baumrtová a třetí pilot roudnické
stáje Buggyra Adam Lacko.
Lounská aerobička Adéla Citová se stala novou sportovní královnou Ústeckého kraje.
Foto: Karel Pech/Deník

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 členů a hostů Výtvarného odboru Umělecké besedy
Poutník, jenž se vrací je inspirována slovy J. A. Komenského: „Ať
pozorujeme boží nebo lidskou přirozenost a skutky, jak jsou dosud
spatřovány ve svém postupu, ať
sledujeme i předpovědi boží o posledním stavu světa před vstupem
do věčnosti, všechno nám přikazuje doufat ve věci větší a lepší věcí
minulých.“ Potrvá do 31. 10. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Výstava 150 let železnice na
Mostecku a Chomutovsku představí železniční dopravu v severozápadních Čechách s důrazem na
Mostecko a vývoj železniční sítě
od roku 1870. Výstavu doplňuje
množství historických artefaktů,
modelové železnice a grafiky Jiřího
Boudy. Potrvá do 28. 2. 2021.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Výstava Skleněný šperk umělecké skupiny Natělo prezentuje
autorské skleněné šperky čtyř výtvarnic, které spojuje láska ke sklu

a k tradičním sklářským technikám. Výstava potrvá do 8. 11. 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. 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
Geologická expozice Za krásou
kamenů je věnována zajímavé a složité historii neživé přírody Lounska.
Díky horninám rozmanitého stáří
a původu, které se nacházejí na zemském povrchu, nebo které byly odkryty při geologických výzkumech
a při těžbě nerostných surovin, nám
toto území poskytuje obraz o postupných proměnách krajiny Poohří, Džbánu i Českého středohoří.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
S výrobky KOVOZÁVODŮ
SEMILY si můžete pohrát na Expozičně herní výstavě pro malé
i velké. Na výstavě uvidíte i vyzkoušíte stavebnice a skládačky,
plastové mozaiky, společenské
a didaktické hry, magnetické mozaiky, ale také například hračky do
vody a „upomínkové televizorky“,
magnetické tabulky a řadu kuchyňských potřeb. Do 10. 1. 2021.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik je v Ústeckém kraji aktivních turistů? byla tajenkou naší zářijové křížovky. Odpověď na ni byla: 2600.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Jana Sopová z Varnsdorfu, Anna Šindlerová z Lovosic, Arnošt Russ z Velemína, Sylva Votíková z Horních
Beřkovic a Jarmila Hodboďová 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
14. října, 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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