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Spokojené Vánoce,
pevné zdraví
a hodně radosti
v roce 2022



 

LEDEN

27. ledna. Před 76 lety byl Rudou armádou osvobozen nacistický
koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim-Březinka.

První byla holčička
V pomyslném závodě novorozenců v roce 2021 se v porodnicích Krajské zdravotní první stala holčička Daniela. Narodila se
v mostecké porodnici tři minuty po půlnoci. Měřila 50 centimetrů
a vážila 3 410 gramů. Maminkou je Miriama Nykodýmová z Litvínova. Datum narození 1. 1. 2021 má v rodném listě napsané také
dívenka Eliška, která přišla na svět v chomutovské porodnici v 1.46
hodin. Vážila 2 950 gramů, měřila 50 cm. Maminkou je Eliška Pýchová z Chomutova.

Nové komunitní bydlení
Druhá polovina ledna 2021 se stala životním milníkem pro 18 klientů
s mentálním postižením, kteří se z Domova pro osoby se zdravotním
postižením (DOZP) Zátiší stěhují do nově zrekonstruované budovy
v blízkosti centra Litvínova. Slavnostního otevření komunitního
bydlení se zúčastnili také zástupci Ústeckého kraje.

Tichá vzpomínka
Rada Ústeckého kraje dnes začala netradičně - minutou ticha.
Hejtman Jan Schiller si společně s radními připomněl Mezinárodní
den památky obětí holocaustu, který připadá právě na den

ÚNOR
Hrdinství „náctiletých“
Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller ocenil Petra Bureše, Víta
Harvana a Pavla Hrdého za jejich pohotovou reakci a poskytnutí
první pomoci seniorovi se srdeční zástavou. Za jejich hrdinství jim
předal Medaili hejtmana Ústeckého kraje. Teprve náctiletí žáci
sedmé třídy základní školy Petr Bureš a Vít Harvan a žák prvního
ročníku střední zdravotnické školy Pavel Hrdý se počátkem tohoto
roku významně podíleli na záchraně života seniora.

Podpora mladých vědeckých pracovníků
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo nový dotační program
„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého
kraje“. Mladým vědeckým pracovníkům do 35 let přispěje Ústecký
kraj na jejich výzkum a vzdělávání až 100 000 Kč.

Pieta v Duchcově
V sobotu 6. února se u památníku v centru města Duchcov konalo

Pour Féliciter

Všem našim přátelům a partnerům přejeme krásné Vánoce
a ať se Vám v novém roce splní i ta největší přání

PF2022
pietní shromáždění k 90. výročí střelby do dělníků u známého
viaduktu. I letos měla akce komorní charakter. Účastníci přišli uctít
památku po potyčce s četníky na místě zemřelých demonstrantů
Josefa Kadlece (30 let), Josefa Studničky (27 let) a Aloise Lamače
(32 let). Těžce zraněný devatenáctiletý Antonín Zeithammer
zemřel téhož dne v nemocnici.

Radnice kouří
Vedení Statutárního města Teplice a občané si připomněli
dlouholetého primátora a senátora Jaroslava Kuberu. Jeden
z vchodů na „starou“ radnici zdobí vzpomínka na výrazného
politika v podobě cigaretové trubičky vydávající každou celou
hodinu dým.

Třicítka individuálně
Když už konečně ležel sníh, museli letos účastníci 41. ročníku
legendární Krušnohorské třicítky znovu improvizovat. Kvůli
koronavirové situaci vyhlásil pořadatel Tělovýchovná jednota
Lokomotiva Teplice virtuální závod na běžkách v nekontaktní
formě. Běželo se individuálně, výsledky lyžaři nahlásili do sdílené
tabulky na stránkách pořadatele.

BŘEZEN
Vodíková údolí
Ústecký kraj se jako první region v České republice zapojil
do evropského partnerství „Hydrogen Valleys“ čili „vodíková údolí“,

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit v době, kdy
v kalendáři roku 2021 obracíme poslední
listy, a to s přáním, abyste vánoční svátky
prožili mezi Vašimi nejbližšími v dobrém
zdraví, pohodě i spokojenosti.
Do nového roku všem přeji šťastné
vykročení s přáním, aby příští rok nám
přinesl co nejméně strastí a zklamání
a o to více radosti a štěstí, ale hlavně,
abychom se ve zdraví mohli nejen
v našem městě setkávat.
Ing. Petr Pípal,

starosta města Dubí
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Kulturní zařízení
města Postoloprty
Vám přeje příjemné svátky
a šťastný nový rok 2022.
v roce 2022 pro Vás bude zajištěn
Také
 
provoz městské knihovny,
infocentra,

divadla a kina, jakož
i mnoha tradičních akcí








(Prtský špacír, Postoloprtské slavnosti,
letní kino, divadelní Festival smíchu,
Vítání adventu) a dalších představení,
koncertů, kursů, výstav, besed,
přednášek či festivalů.















Vaše KZMP







které podporuje rozvoj inovačních vodíkových ekosystémů. Tato
údolí umí vodík nejenom vyrábět, ale také jej přepravovat. Hlavním
cílem partnerství vodíkových údolí je spolupodílet se na řešení
problematiky globálního oteplování a zmírnit jeho dopady
na společnost a ekosystémy podporou produkce čistého vodíku
prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Využití pak nalezne
čistý vodík v několika odvětvích, jako je energetika, doprava
a průmyslová výroba. Ústecký kraj byl do partnerství vodíkových
údolí oficiálně zařazen 24. února 2021, a to na základě žádosti
hejtmana Jana Schillera. Tím se stal prvním regionem České
republiky, který do této platformy vstoupil.

Přeji všem obyvatelům a přátelům
našeho města hezké Vánoce.
Hodně zdraví a mnoho dalších důvodů
k radosti po celý rok 2022.

Minuta ticha
Při zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje drželi krajští zastupitelé
minutu ticha za všechny oběti pandemie koronaviru v České
republice. Připojili se tak k iniciativě Minuta ticha, která se konala
dne 22. března ve 12 hodin jako pietní vzpomínka na zemřelé
v souvislosti s onemocněním covid-19 a za účelem vyjádření účasti
s pozůstalými.

Tomáš Sváda
starosta města Košťany

Rozloučení s ikonou
Veřejné rozloučení se zesnulým generálním ředitelem Českého porcelánu, plukovníkem a čestným občanem města Dubí Vladimírem
Feixem se konalo v sobotu 20. března v kostele Neposkvrněného
početí Panny Marie v Dubí. Samotný pohřeb se pak uskutečnil
za dodržení přísných hygienických předpisů a v souladu s vládními
nařízeními. Garanci nad celou akcí převzalo město Dubí. Srdce
Vladimíra Feixe dotlouklo 15. března v nedožitých 89 letech.

T: +420 731 612 118, +420 415 783 188
www.kzmp.cz 
Kultura Postoloprty
Cena města

Zachraňují životy

Na počest Jaroslava Kubery bude Zastupitelstvo města Teplice
každoročně udělovat cenu města. Laureáty může navrhnout
veřejnost. Podle primátora Hynka Hanzy si slavnostním aktem
pokaždé připomenou prvního teplického primátora Jaroslava
Kuberu, který loni zemřel. „Předávaný artefakt bude originální
vzpomínkou na pana Kuberu. Vzhledem k tomu, že tu působil
24 let jako starosta nebo primátor, bude těch ocenění právě 24“,
uvedl primátor.

Automatické defibrilátory 190 AED byly v dubnu v Ústeckém
kraji k dispozici již plných 10 let. Za tu dobu zachránily život
162 lidem. Používají se v systému „first responder“, kdy jsou
v rukou záchranářů, policistů, hasičů či strážníků, najdete je ale
také na mnoha veřejných místech. Defibrilátory jsou automatické
a velmi podrobně navádějí, jak má zachránce postupovat.

DUBEN

Domov pro seniory

Krajská zdravotní má šest nemocnic

Technicky dožilý objekt v ulici Mikoláše Alše v Teplicích nechal kraj
zbourat a nahradí ho novou stavbou. Vyrůstá zde domov pro osoby
se zdravotním postižením. Jedná se o výstavbu bytů s chráněným

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) má od 1. dubna 2021 šest
lůžkových zdravotnických zařízení, které spravuje pro Ústecký
kraj. Ten je jediným akcionářem společnosti, pod níž patří dalších
pět nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě
a Chomutově. Převzetím nemocnice v Litoměřicích byla fakticky
završena dohoda uzavřená mezi Ústeckým krajem, KZ, Městem
Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a. s.

KVĚTEN

RESTAURACE „U VÁCLAVA“
Přejeme všem svým hostům, přátelům a obchodním
partnerům radostné a šťastné vánoční svátky.
Pro nadcházející rok 2022 hodně úspěchů a zdraví.

Osobnosti roku
Slavnostní vyhodnocení čtenářské ankety Osobnost roku 2020
Ústeckého kraje, kterou již 10 let pořádají noviny Metropol
a společnost ČEZ, se kvůli protiepidemickým opatřením posunulo
až na duben. Nejvíce hlasů přidělili čtenáři tělesně postiženému
Ladislavu Mrázikovi z Děčína za nasazení v boji s pandemií
koronaviru.

Krupka-Maršov
Revoluční 16

22. 12. 2021 oslavíme 28. výročí
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bydlením. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je
v únoru 2022 a celková cena je podle projektové dokumentace
přibližně 30 miliónů korun.

podávat žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje, který naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje
do roku 2027.

cílem je zachování vzpomínek pamětníků klíčových momentů 20.
století, se staly partnery. Vzájemnou spolupráci stvrdily podpisem
memoranda.

Žáci a studenti recyklují

Velvyslanec Izraele v našem kraji

Nebezpečné známosti

Celkem 9 688 kilogramů vysloužilého elektra odevzdali v loňském
roce k recyklaci školáci a studenti z Ústeckého kraje v rámci
programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Podle dat společnosti
Elektrowin se díky nim podařilo z vybraného elektra získat
prostřednictvím recyklace mimo jiné 5 573 kilogramů železa, 197
kilogramů mědi a 243 kilogramů hliníku. Tím ušetřili přírodu před
zbytečnou těžbou nerostných surovin a zároveň snížili produkci
skleníkových plynů o 116 tun oxidu uhličitého, ušetřili 5 680 litrů
ropy a uspořili 58 468 kWh elektrické energie.

První oficiální návštěva velvyslance Státu Izrael v České republice
Daniela Martina Merona vedla po rozvolnění protiepidemických
opatření do Ústeckého kraje. Velvyslanec při ní hejtmanovi
Janu Schillerovi a ostatním zástupcům Ústeckého kraje osobně
poděkoval za podporu, kterou Izraeli region projevil. Potěšilo
ho gesto solidarity v podobě vyvěšení izraelské státní vlajky
na budově krajského úřadu.

Román Nebezpečné známosti francouzského autora Choderlose
de Laclose se dočká dalšího filmového zpracování. Tvůrci si pro
kulisy dobového seriálu vybrali hned čtyři památky v Ústeckém
kraji.

Cena Gloria musaealis
Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze byly vyhlášeny tradiční
Ceny Gloria musaealis za rok 2020. V hodnoceném 19. ročníku se
neztratily ani příspěvkové organizace Ústeckého kraje. V kategorii

Živelní pohroma
Zbořené stodoly, poničené střechy domů, poškozená auta,
vyvrácené a polámané stromy, padlé sloupy elektrického vedení.
Prudká bouře napáchala ve Stebně a Klučku na Podbořansku
velké škody. Naštěstí nikoho v této malé vesnici na jihu Ústeckého
kraje nezranila. Místní hovoří o tornádu. Z darů Karlovarského
a Plzeňského kraje získalo 14 nejvíce zasažených obyvatel
celkem milion korun.

ČERVENEC
Palivový kombinát bude Diamo
Státní podnik Palivový kombinát Ústí se sloučí se státním podnikem
Diamo, který převezme veškerý jeho majetek. Původní Palivový
kombinát Ústí tím zanikne. Návrh Ministerstva průmyslu a obchodu
na plánovanou fúzi projednala vláda. Oba podniky se zabývají
zahlazováním následků hornické činnosti.

V Labe aréně to cinklo
Labe aréna Račice má za sebou nejvýznamnější závody letošního
roku – Mistrovství světa ve veslování kategorie U23. Vlajková loď
českého týmu v Račicích splnila svoji roli na výbornou. Čtveřice
Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima
předvedla na kanále skvělý výkon korunovaný zlatými medailemi.

Bleskové povodně
Na desítky počítají vyplavené domy v Dolní Poustevně
a v Lobendavě v Severní na Šluknovsku. V Severní přitom voda
udeřila podruhé během krátké doby, před necelými třemi týdny se
zde totiž protrhla bobří hráz a voda zaplavila několik domů. Do nich
znovu natekla voda i v sobotu. Podle údajů hydrometeorologů
spadlo v okolí Lobendavy na každý metr čtvereční okolo 130 litrů
vody.

Ruina šla k zemi
Do torza, více než 30 let starého nedostavěného domu v Mlýnské
ulici v Teplicích, který měl původně sloužit jako lázeňský komplex,
se zakousla těžká technika. Ruinu s přilehlým pozemkem koupil
podnikatel Jaroslav Třešňák a poslal ji nekompromisně k zemi.
Podle návrhu architekta Petra Sedláčka by se měla Mlýnská ulice
včetně Laubeho náměstí stát příjemnou obytnou zónou.

Hold americkým letcům

2111_SVS_PF2022_300x145_Regio_Revue.indd
1
Pomoc
dobrovolných hasičů

Dobrovolní hasiči již několik měsíců pomáhají na onkologickém
oddělení Krajské zdravotní, a. s., v Ústí na Labem, očkovacím centru
v Litoměřicích a nově ve velkokapacitním očkovacím centru v Ústí
nad Labem. Jako poděkování za jejich dobrovolnickou činnost jim
starosta Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje (KSH ÚK) Jiří
Henc předal medaile za aktivní práci v boji s covidem-19.

Program obnovy venkova
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu kraje ve výši 26 milionů korun na Program obnovy
venkova. Obce si tak budou moci od 11. června do 12. července
6
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ČERVEN
Zlatý džbánek
Litvínovské krajkářky a Velikonoční jízdy v Mikulášovicích. To jsou
jména dvou držitelů cen Zlatý džbánek pro rok 2020. Partnerský
spolek Litvínov, o. p. s., uspěl v kategorii zachování a udržení
lidových tradic Ústeckého kraje. Roman Klinger z Mikulášovic
zvítězil v kategorii zachování a udržování lidových řemesel
Ústeckého kraje.

Paměť národa
Ústecký kraj a nezisková organizace Post Bellum, jejímž hlavním

Muzejní publikace roku 2020 zvítězilo a Cenu Gloria
musaealis
26.11.2021
13:40
obdrželo Regionální muzeum v Teplicích za publikaci „Umění
v nouzi!?“ autorky Bohuslavy Chleborádové.

Dobrý list komory
Okresní hospodářská komora Most (OHK Most) již podevatenácté
ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů středních
a středních odborných škol Dobrým listem komory. V letošním
roce převzalo toto prestižní komorové ocenění ve velké zasedací
místnosti na mosteckém magistrátu z rukou předsedy OHK Most
Rudolfa Junga 43 absolventů středních a středních odborných škol
na Mostecku.

Již tradičně si občané města Teplic a obce Mukov připomněli
památku dvaadvaceti amerických letců, kteří zahynuli na sklonku
II. světové války při osvobozování našeho regionu. K oběma
pomníkům položily delegace květiny a věnce. Součástí akce
k 77. výročí Dne amerických letců byl tradičně průjezd kolony
historických vojenských vozidel.

Spolupráce Česka a Saska
Rychlejší cestování vlakem, splavnost Labe a podepsané
memorandum o sdílení dat v autonomní mobilitě a digitalizaci
dopravy. Taková byla témata jednání českého ministra průmyslu
a dopravy Karla Havlíčka a saského ministra hospodářství,
dopravy a práce Martina Duliga v Ústí nad Labem.

Dárci kostní dřeně
Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace
kostní dřeně ocenily celkem 62 dárců za rok 2020. Díky nim
mohla být pacientům bez dárce mezi rodinnými příslušníky
ROČENKA 2021
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transplantována kostní dřeň. Mezi nimi byli i Aleš Bezemek
z Třebušína a Jan Matěj Švec z Varnsdorfu.

Přejeme Vám

SRPEN

pohodové

Cínovecké lithium

Vánoce 2021,

O tom, zda se v ložisku na Cínovci na Teplicku začne těžit lithium,
rozhodne ČEZ v roce 2023. Samotná těžba této strategické
suroviny potřebné zejména pro výrobu baterií do elektromobilů by
pak na hranicích s Německem měla začít o dva roky později.
Na tiskové konferenci v čížkovické cementárně o tom informoval
generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš.

děkujeme
za Vaši přízeň
a těšíme se

Klášter v Kadani
V sobotu 21. srpna dopoledne se ve františkánském klášteře
v Kadani, po několikaleté rekonstrukci, uskutečnilo znovuvysvěcení
kostela Zvěstování Páně a Čtrnácti svatých Pomocníků. Obřadu
se zúčastnilo mnoho čestných hostů, členů farností v Kadani
a Klášterci nad Ohří a kostel zaplnila také veřejnost i ti, kteří se
na obnově svatostánku podíleli. Pontifikální bohoslužbu s obřadem
posvěcení kostela vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

na setkání
v roce 2022

Pokojné Vánoce
a mnoho zdraví
a úspěchů
v roce
2022

Tři kulturní lahůdky
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Léto přeje nejen dovoleným, ale také kulturním akcím. A právě
uplynulý víkend nabídl opravdové hudební hody i v Ústeckém
kraji. Roudnice nad Labem hostila jeden z koncertů Dvořákova
festivalu, Ústí nad Labem zase přivítalo prestižní mezinárodní
soutěž INTERPORTA a v Litoměřicích proběhl další ročník Velkého
letního koncertu.

Domov Brtníky
Příspěvková organizace Ústeckého kraje Domov Brtníky se pyšní
nově postaveným objektem, který odpovídá moderním trendům
v oblasti poskytování sociálních služeb a nabídne ubytování
celkem 18 klientům se zdravotním postižením. Slavnostní otevření se
konalo při příležitosti oslav 60. výročí od založení této organizace.

Naši Němci
Prezident Spolkové republiky Německo Frank-Walter Steinmeier
navštívil spolu se svou chotí Elke Büdenbenderovou v pátek Ústí
nad Labem. Prezidentský pár si prohlédl připravovanou stálou
výstavu Naši Němci, kterou v budově Muzea města Ústí nad
Labem realizuje Collegium Bohemicum. Doprovodil je ministr
zahraničí Jakub Kulhánek.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice děkuje touto cestou všem svým členům, delegátům,
funkcionářům představenstva i kontrolní komise za pochopení a akceptaci nezbytných opatření
přijatých v souvislosti s COVID-19, která nám všem omezila běžný chod družstva.
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se snad dařilo vše a včas vyřizovat.
Věříme, že i v této nelehké situaci všichni prožijeme klidné vánoční svátky 2021
a zároveň přejeme mnoho zdraví, osobní pohody a mnoho štěstí v novém roce 2022.
Josef Snížek

předseda představenstva
OSBD Teplice

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, Teplice − Trnovany
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ZÁŘÍ
Krušnohorská „NEJ“
O vítězství v soutěži Krušnohorská „NEJ“, kterou každoročně
vyhlašuje uskupení SPO-NA (neformální sdružení v oblasti
cestovního ruchu v Ústeckém kraji Společné Návštěvy), letos
bojovalo osm novinek v oblasti cestovního ruchu v Krušnohoří. Boj
o první tři místa byl tentokrát těsný a o vítězi nakonec rozhodoval
každý hlas. Prvenství veřejnost přisoudila unikátní Zipline Klíny.
Druhou příčku obsadilo Jezero Most, třetí pak Krušnohorský lidový
dům.

Milešovka měří už 115 let

středohoří. Pozorovatelé se nesmí nakazit covidem, proto lidé stále
ještě nemůžou patřičně ocenit novinky na rozhledně. V observatoři
jsou nové speciální radary, které měří z jak velkých vodních kapek
a ledových krystalků se skládá oblačnost. Další přístroje měří
vlastnosti procházejících bouřek.

Obchvat Roudnice nad Labem
V Roudnici nad Labem byla v úterý 7. září 2021 zprovozněna nová
komunikace v délce 3,5 km, která odvádí dopravu z centra města
Roudnice nad Labem. Stavba začala v roce 2019 a financována
byla za využití podpory z evropských fondů a státního rozpočtu.
Celkové náklady na komunikaci v délce 3,531 km se vyšplhaly
přes 435 milionů korun.

Slavnostní koncert
V rámci oslav 1100 let výročí od zavraždění sv. Ludmily, významné
české patronky, uspořádalo Severočeské divadlo v podvečer
15. září v ústeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní
koncert, během kterého představili jeho sólisté, sboristi a orchestr
své nastudování vokálně-instrumentálního díla Antonína Dvořáka
s názvem Stabat Mater – oratorium.

Zlatý erb pro Tisou
Na konferenci v Hradci Králové byly 20. září 2021 slavnostně
vyhlášeny výsledky již 23. ročníku populární soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Soutěže se
v letošním roce zúčastnilo více než 400 obcí a měst ze všech
14 krajů ČR. V soutěži letos zabodovala i obec Tisá, která zvítězila
v kategorii nejlepší webová stránka obce.

Vědci se dál činí v observatoři na nejvyšším vrcholu Českého
ROČENKA 2021
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Environmentální učebna
Dne 21. září 2021 byla slavnostně otevřena Environmentální učebna
v prostorách oplocenky na Radovesické výsypce. Environmentální
učebna má sloužit všem bílinským školským zařízením a spolkům.
V oplocence kromě učebny najdeme i mnoho environmentálních
prvků. Část prostoru je věnována fauně a flóře, s kterou se můžeme
setkat při procházkách tímto krásným rekultivovaným prostorem.

Univerzita J. E. Purkyně má 30 let
V roce 2021 slaví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem své třicáté narozeniny. Její historie však je mnohem letitější.
V Ústeckém kraji se vysoké školství rozvíjí již od roku 1954. Již
v roce 1954 byla v Ústí nad Labem založena Vyšší pedagogická
škola, která se pět let na to změnila v Pedagogický institut a v roce
1964 na Pedagogickou fakultu. Vznik samotné ústecké univerzity
je datován právě do období před 30 lety, přesně 27. září 1991.
Tehdy byla založena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem se třemi fakultami.

Děkujeme Vám
za spolupráci
v uplynulém roce
a přejeme Vám
veselé Vánoce
a šťastný
nový rok

PF 2022

ŘÍJEN
Jak dopadly volby

Noc vědců

Ústecký kraj má v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nově
14 poslanců, v minulém volebním období měl o jednoho méně.
Jsou jimi Libor Turek (Spolu – za ODS), Michal Kučera (Spolu
– za TOP 09), Karel Krejza (Spolu – za ODS), Zdeněk Kettner
(SPD), Jaroslav Foldyna (SPD), Ivan Bartoš (PirStan – za Piráty),
Petr Liška (PirStan – za Starosty), Tomáš Kohoutek (ANO), Jaroslav
Bžoch (ANO), Pavel Růžička (ANO), Jan Richter (ANO), Berenika
Peštová (ANO), Eva Fialová (ANO), a Andrej Babiš (ANO).

V prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se konala akce pod názvem Noc vědců. Univerzita se tím připojila k celorepublikové aktivitě, která v jeden večer oživuje stovky
vysokých škol a vědeckých institucí pro veřejnost a zpřístupňuje jim
vědu formou popularizačních přednášek a nechává nahlédnout
pod pokličky vědeckých laboratoří.

Kozí dráha
Nádraží v ústecké Telnici si připomnělo sto padesát let existence
Kozí dráhy – železniční trati vedoucí z Děčína do Oldřichova
u Duchcova. K vidění byly historické i současné drážní dopravní
stroje, výstava dobových fotografií a mapových podkladů Kozí
dráhy i promítání filmu Zapomenuté lokálky v telnickém kině.

LISTOPAD
Nejstarší škola

betonové garáže na klíč
nejvyšší kvality

Děkujeme
zákazníkům za přízeň,
přejeme hezké Vánoce
a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2022
www.betonove-garaze.comwww.opernezdi.com
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Jedna z nejstarších vzdělávacích institucí v kraji a jedna z nejstarších svého druhu vůbec, Střední škola zahradnická a zemědělská
Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, oslavila neuvěřitelných 171 let od svého založení. Ku
příležitosti oslav se v areálu školy sešli zástupci Ústeckého kraje,
vedení města Děčín, Agrární komory ČR, absolventi i stávající žáci
školy. Oslavy kulatého výročí byly kvůli covidu o rok odloženy.

PROSINEC
Losos v Labi
Neuvěřitelný úlovek se podařil rybáři Milanu Líbalovi. Na Děčínsku
vytáhl z Labe lososa o délce 86 centimetrů. Chutná a zdravá
ryba se v Čechách pravidelně objevovala až do poloviny 30. let
minulého století, ale stavba střekovských zdymadel a rostoucí
znečištění vody ho postupně odsud vyhnaly. Na dolní tok řeky se
vracejí až v posledních letech.

Sanitky pro záchranáře
Záchranáři Ústeckého kraje dostali devět nových sanitních vozů.
Pořídili je s přispěním Ministerstva zdravotnictví a České kanceláře
pojistitelů. Skoro polovinou financí z celkové částky přesahující
30 milionů korun jim na obnovu vozového parku přispěl kraj. Vozy
si mezi sebe rozdělily výjezdové základny v Ústí nad Labem,
Teplicích, Lounech, Mostě, Chomutově, Rumburku a Roudnici nad
Labem.

Pandemie covid - 19
Stovky lidí na nemocenských, v karanténách nebo pečujících
doma o děti. To je jeden z největších problémů, které při současné
covidové vlně trápí nemocnice v Ústeckém kraji. Do služby tak
povolávají dobrovolníky, kteří jim pomáhali při té předchozí. V nemocnicích pomáhají studenti, vojáci i hasiči.

75 let od katastrofy v Dole Koh-i-noor I.

Pěstouni na přechodnou dobu

14. listopadu uplynulo přesně 75 let od katastrofy v Dole Kohinoor
I. v Lomu u Mostu, která si vyžádala dvaapadesát lidských životů.
Důlní neštěstí se zařadilo k těm nejtragičtějším, která hlubinné dobývání hnědého uhlí v severočeském regionu po dlouhá desetiletí
provázela. Památku zmařených životů uctil také Ústecký kraj spolu
s hejtmanem Janem Schillerem.

Odbor sociálních věcí krajského úřadu uspořádal v Dětské
herně Domeček v Ústí nad Labem vánoční setkání přechodných
pěstounů. Součástí setkání byla i mikulášská nadílka. A protože
máme samé šikovné pěstouny a hodné děti, o které pěstouni
vzorně pečují, nechal Mikuláš s andělem čerta doma a přinesli
všem krásné dárečky.

První místo

Schody na věž

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb v Litoměřicích
si na svůj účet připsala další úspěch –umístění žáka Šimona
Chovanečka na prvním místě v celostátní gastronomické soutěži
Rio Mare Svačina roku 2021..

Krok za krokem, nebo spíš schod za schodem postupuje unikátní
záměr zpřístupnit po víc než půl století věž ústeckého kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Tu v roce 1945 poničilo bombardování
spojeneckých vojsk. Teď město dalo zelenou stavbě schodiště
na nejšikmější věž Česka.
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Mnoho vánočních radostí a hlavně pevné zdraví v novém roce
Vám přejeme z redakce časopisu RegioRevue
www.regiorevue.cz

Kaplička pod hradem Rýzmburk
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