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Známe výsledky Sportovce roku

Mladí prodavači se sešli v Ústí

Hvězdy basketbalu předvedly um

RUČINSKÝ PŘESKOČIL
V ANKETĚ PLAVKYNI
BAUMRTOVOU

ŠEST DESÍTEK ŽÁKŮ
BOJOVALO O TITUL
PRESTIŽNÍ CENY

TI NEJLEPŠÍ HRÁČI
NA JEDNÉ
PALUBOVCE

slovo hejtmana

Bez práce nejsou koláče

V

nadepsaném přísloví a v mnoha dalších moudrostech se vyskytuje slovo práce, popřípadě slovo dělání. Jako třeba v písni Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, kde „dělání, dělání všechny
smutky zahání“. Je známo, že na všechny lidské starosti, tísně,
stesky, chmury, mrzutosti a nářky je práce tím nejlepším lékem.
Práce je pro člověka pozoruhodný a mimořádný jev. Bez práce,
ať fyzické či duševní, si jen těžko lze představit pokrok, kterého
generace lidí dosáhly. Práce je zkrátka takovým fenoménem, že si
zaslouží mít mezinárodně v kalendáři svůj vlastní svátek.
Drtivá většina lidí si jistě práce váží a zná její hodnotu a smysl.
Je úžasné, když se vám podaří, aby práce byla současně i vaším koníčkem. Ale je i řada lidí, kteří by o práci stáli, ale nemohou ji najít.
A pak je skupina lidí, kteří o práci vlastně příliš nestojí. Pro mě
je poněkud zarážející, že v poslední době někteří zaměstnavatelé a noví investoři mají problémy získat ty správné lidi se zájmem
o práci a s potřebnou kvalifikací. Proto se v našem kraji snažíme
všemi možnými způsoby podporovat zaměstnanost, nabízet aktivity i začínajícím podnikatelům a motivovat žáky a studenty k co
nejlepšímu vzdělání. To vše zkrátka proto, že práce šlechtí, jak
říká další přísloví.
První květen je u nás a v mnoha zemích světa státem vyhlášeným svátkem a zároveň je dnem pracovního klidu. Význam tohoto dne spočívá v připomenutí svátku práce, který se slaví od roku
1890. Workoholikům, kteří si bez pracovního vytížení nedovedou
představit ani jediný okamžik, pak připomínám, že první máj je
také lásky čas. Nezapomeňte proto v tento den vyrazit do přírody,
abyste se jako zamilovaní políbili pod rozkvetlou třešní. Jak praví
tradice, je to proto, aby žena „neuschla“ a aby byla krásná a přitažlivá po celý následující rok.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Rodinné stříbro startuje

P

rojektem Rodinné stříbro odstartoval v těchto dnech Ústecký kraj dlouhodobou podporu
významných aktivit v regionu. Na
seznamu nejvýznamnějších kulturních i sportovních činností je tak
vytipováno 26 konkrétních akcí,
s nimiž spojí kraj své jméno.
„Pod pojmem rodinné stříbro
si mnozí vybaví něco cenného,
k čemu má rodina úctu, co si
pečlivě chrání a předává z generace na generaci. Přesně tyto
přívlastky jsme měli na mysli,

když jsme rozhodovali o projektu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje,“ říká hejtman Oldřich
Bubeníček.
V zájmu udržení kontinuity
a zachování nejvýznamnějších
akcí celokrajského i nadregionálního významu se bude Ústecký kraj podílet na zmíněných
aktivitách poskytnutím finanční
podpory, v některých případech
i formou spolupořadatelství.
Bližší informace jsou na
webových stránkách kraje.
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Ústecký kraj představil
Krušnohorsko ve Štrasburku

O

jedinělý projekt, přeshraniční spolupráce České
republiky a Svobodného státu
Sasko představila ve dnech 12.
až 14. dubna ve Štrasburku výstava „Sláva krušnohorského
hornictví“. V budově Evropského parlamentu ji uspořádal
europoslanec Jiří Maštálka ve
spolupráci s dalšími poslanci
EP Kateřinou Konečnou a europoslancem za Svobodný stát
Sasko Hermannem Winklerem.
Záštitu nad expozicí převzal
a vernisáže se také zúčastnil
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Připomínka historické slávy hornictví na obou stranách
Krušnohoří je projektem, který
názorným způsobem ukazuje
více než osmi set let společnou
historii na dvaceti výstavních
panelech.
Součástí expozice byly i ukázky historických hornických
nástrojů a také hornin, dobývaných v krušnohorských dolech. Jak zdůraznila na vernisáži europoslankyně Kateřina
Konečná, hornická historie

O

příjmů spojených s dálkovým
obchodem a nerostným bohatstvím ukrytým v Krušných horách.
V regionu se na vazbách
k panovnickému centru v Praze
podíleli zejména představitelé
významných šlechtických rodů
a královská města, budovaná
jako opěrné body panovnické
moci. Objednavatelé uměleckých děl patřili mezi nejbližší
dvořany lucemburských králů,
a proto svá díla pořizovali ve
špičkových pražských dílnách,
či v dílnách reflektujících uměleckou situaci v Praze. Jako
příklad můžeme uvést Madonu z Bečova, torzo Madony
z Krupky, nástěnné malby ve
farním kostele sv. Jakuba Vět-

Zahájení výstavy se ujal hejtman Oldřich Bubeníček, vpravo europoslankyně Kateřina Konečná
a zcela vlevo europoslanec za Svobodný stát Sasko Hermann Winkler.

regionu byla založena mimo
jiné na principech přátelství,
pomoci a spolupráce horníků,
což by měly být i hlavní pilíře
pro fungování Evropské unie.
Oldřich Bubeníček připomněl,
že projekt Sláva krušnohorského hornictví usiluje o zápis do

Seznamu světového dědictví
UNESCO. „Společná historie,
kterou psali lidé z obou stran
Krušných hor, si takovou poctu
určitě zaslouží,“ soudí o projektu Jiří Maštálka.
Příběhy horníků, kteří v krušnohorských dolech psali histo-

rii a slávu profese, přesahující
hranice regionu, zaujaly řadu
hostů vernisáže a vzbudily pozornost nejen europoslanců
a pracovníků štrasburského
sídla Evropského parlamentu,
ale zaujaly již veřejnost v řadě
českých a německých měst.

Hejtman předal dobrovolným hasičům z regionu dary

D

ary Ústeckého kraje v hodnotě téměř dvou milionů
korun předal osobně hejtman
Oldřich Bubeníček zástupcům
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska při příležitosti návštěvy Shromáždění představitelů Okresních sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Ústeckého kraje ve Slavětíně na Lounsku.

Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků
d 6. května budou moci obyvatelé i návštěvníci Ústeckého
kraje shlédnout v jízdárně teplického zámku jedinečnou výstavu
Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků.
Výstava konaná pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje pana
Oldřicha Bubeníčka, představí
výjimečná umělecká díla, archeologické nálezy, památky
uměleckého řemesla i archiválie, které vznikly ve 14. a první
polovině 15. století a dochovaly
se zejména v regionu severozápadních Čech.
Lucemburští králové věnovali severozápadním Čechám
značnou pozornost. Pro ně byl
tento kraj významným prostorem pro expanzi i zdrojem
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šího ve Slavětíně, Mosteckou
madonu a další.
Exponáty si budou moci návštěvníci výstavy prohlédnout
v časové posloupnosti od počátku 14. století v oddílech věnovaných výtvarné kultuře a době
konkrétního lucemburského panovníka. Na závěr výstavy je plánovaná krátkodobá prezentace
kopie císařské koruny Svaté říše
římské. V souvislosti s výstavou
bude v režii Severočeské galerie
výtvarného umění v Litoměřicích vydán katalog.
Ústecký kraj se touto výstavou připojuje k jubileu 700.
výročí narození Otce vlasti a srdečně zve k její návštěvě každého, nejen příznivce regionální
historie.

Pět kusů motorových stříkaček, 80 sad hadic a po 80 kusech
hadic typu C a B, vše v hodnotě
1 864 652 korun, si po ukončení
konference odvezli do svých domovských sborů ti nejaktivnější
okresní zástupci dobrovolných
hasičů. „Vedle použití v případě
ostrých zásahů budou stříkačky
sloužit především k soutěžním
účelům,“ řekl ústecký krajský

starosta Sdružení hasičů Jiří
Henc s tím, že převážná část
dalších darů se stane hodnotnými cenami, o které budou mladí
hasiči soutěžit. „Tento charakter
ocenění děti nesmírně motivuje
pro další práci u sboru a z mnohých nám pak rostou kvalitní
profesionálové,“ dodal Jiří Henc.
Hejtman kraje Oldřich Bubeníček poděkoval při předávání

darů dobrovolným hasičům nejen za práci danou charakterem
sdružení, ale především za vykonání obrovského kusu práce pro
děti a popřál co nejméně ostrých
zákroků.
Na závěr svého vystoupení
pozval všechny dobrovolné hasiče k účasti na Dni záchranářů
Ústeckého kraje, který proběhne 11. června v Lounech.

Srdečně Vás zveme na výstavu k 700. výročí narození Karla IV.

Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků
Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů
a kulturně historických a archivních dokumentů, spojených s vládou
Lucemburků v severozápadních Čechách.
Pořádá Ústecký kraj pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Výstava otevřena: 6. 5.–30. 10. 2016
úterý až pátek 12–17 hodin
sobota a neděle 10–12 a 13–17 hodin
Galerie
výtvarného umění
v Litoměřicích
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V Teplicích vyhlašovali
Policistu roku Ústeckého kraje

V

Regionálním muzeu v Teplicích, v Rokokovém sále, byl
slavnostně vyhlášen Policista Ústeckého kraje za rok 2015. Akce
se uskutečnila pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka. Toho na udílení ocenění zastoupil Stanislav Rybák,
1. náměstek hejtmana.
Jako první byla vyhlášena kategorie Zaměstnanec roku. Pro
ocenění si přišel a z rukou krajského policejního ředitele Jaromíra Knížete dostal Josef Nosek
z oboru informačních a komunikačních technologií krajského
ředitelství. Čestného uznání se
dočkaly i policejní týmy. Na třetím místě skončil Tým pro oběti
trestných činů a mimořádných
událostí krajského ředitelství,
druhý byl Tým Unipetrol a vítězem se stal tým, který v Rumburku objasnil vraždu z léta
předloňského roku. Ceny všem
oceněným předal primátor Teplic Jaroslav Kubera. Do Policejní
síně slávy byl následně uveden
Jaroslav Jedlička, zástupce vedoucího Územního odboru Teplice.
Další kategorií byl Čin roku.
Na pomyslných stupních pro
vítěze stanuli: Lukáš Pýcha z odboru hospodářské kriminality

krajského ředitelství, Lukáš Nováček s Jiřím Zelinkou z obvodního oddělení Rumburk a Martin Rekl z obvodního oddělení
Most.
V závěru se vyhlašovala i ta
kategorie, podle níž je pojmenovaný celý slavnostní akt.
Na třetím místě v Policistovi
roku se umístil Jiří Suchan z 2.
oddělení obecné kriminality
Územní odbor Teplice, druhý
skončil Petr Haňka z Obvodního oddělení Krupka a Policistou roku 2015 se stal Martin
Votrubec, vedoucí dopravního
inspektorátu Územního odboru
Děčín. Ocenění dostal z rukou
1. náměstka hejtmana Stanislava Rybáka.

stanisLaV rYBÁk, 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje předává ocenění Policistovi roku Martinu Votrubcovi, vedoucímu dopravního inspektorátu Územního
odboru Děčín.

naVŠtíViLi nÁs

Ministryně Valachová v krátké
době opět na hejtmanství

duben 2016

mŮj nÁZor: ProjEkt roDinné stříBro mÁ smYsL
Pro dubnové číslo krajských novin, které vyjde na konci tohoto měsíce, jsme zvolili téma rubriky
„Můj názor“ související s významnými kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které podporuje Ústecký kraj. Soubor těchto 26 akcí byl označen jako „Rodinné stříbro“ Ústeckého kraje.
Proto se na Vás obracíme s následující otázkou: Myslíte si, že má podpora akcím projektu „Rodinné stříbro“ ze strany kraje význam? Navštívil(a) jste někdy některou z těchto akcí? Kterou byste doporučil(a)
k návštěvě a proč?

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Podle mého názoru je to dobrý nápad a samotná realizace
nám přinese zábavu, poučení
a vzpomínky. Každému se však
nelze zavděčit. Je důležité, co
má člověk rád a odkud v rámci
kraje pochází, protože osobně
já, jako tzv. stříbro, považuji
například Žatecké slavnosti,
Mostecké slavnosti, Řípskou
pouť, Zahradu Čech a podobně. Nápad jako takový vítám
a rád se někam pojedu opět podívat.

krajský rozpočet není snadné
a přitom je toho tolik, co je
potřebné a záslužné finančně
podpořit. Při projednávání
rozpočtu jsem byl ujištěn vedením našeho kraje, že na tuto
oblast nebude zapomenuto.
Proto rád vítám novou aktivitu, která zde vznikla, a oceňuju
ji. V projektu „Rodinné stříbro“ byly vytipovány některé
projekty, které mají v našem
kraji již dlouhodobou tradici
a prostřednictvím této aktivity budou mít zajištěnu do budoucna finanční podporu. A to
je dobrá zpráva pro organizátory, kteří těmto akcím věnují
po řadu let obrovské množství
času a úsilí. Osobně jako milovník vážné hudby navštěvuji
již řadu let koncerty festivalu
Uprostřed Evropy a Beethovenův hudební festival. Samozřejmě, že jako lounský
patriot musím všem doporučit
i Novohradskou pouť, ale všem
čtenářům bych rád nabídl i návštěvu Kláštereckých hudebních pramenů. Stojí opravdu
zato. Ukazují nám krásy, vzdělání a vysokou kulturu naší
země a našeho krásného kraje.
Přijďte se prosím podívat.

zručnost ve vazbě květin nejen
studenti naší školy, Dožínky
na Peruci, Vinařské Litoměřice s ukázkou a ochutnávkou
vín, pěstovaných nejen v našem kraji. Josefínské slavnosti
v Terezíně s ukázkami vojsk
a krásně opravených staveb,
uváděných do života z bývalých
kasáren. Festival uprostřed
Evropy s nádhernou hudbou
či Mezinárodní taneční festival v Ústí s dlouholetou tradicí. Každá akce je jiná, mohu je
všechny doporučit. Proto, vyberte si podle své chuti a nálady
a věřte, že ať navštívíte kteroukoliv z akcí, zařazených do programu „Rodinného stříbra“,
rozhodně nebudete zklamáni.

Radek Štejnar (ČSSD), krajský zastupitel
Projekt „Rodinné stříbro“
podporuji, protože je smyslu-

plný a má dosah opravdu po
celém kraji. Užitek z něj budou
mít nejen místní obyvatelé, ale
i turisté, kteří sem přijíždějí
z ostatních míst naší republiky.
Vím, že kulturní a sportovní
akce nebývají výdělečné a leckdy vyžadují nadstandardní
úsilí pořadatelů. Některé jsou
závislé na přízni počasí, jiné
jsou jen pro úzkou cílovou
skupinu. Jako velmi potřebné
vnímám aktivity dlouhodobého charakteru, například údržbu a obnovu běžeckých tras
v Krušných horách či značení
turistických tras v kraji.
Z ostatních aktivit, které kraj
podpoří, znám osobně prostředí a atmosféru Světového poháru v kanoistice v Labe aréně
v Račicích. Letos se tam na konci května chystám také a doporučil bych návštěvu všem, kteří
mají rádi nevšední podívanou.
Obyvatelé Jirkova, kde jsem
starostou, mají v oblibě Zahradu Čech v Litoměřicích či žateckou Dočesnou, podobně jako
lidé z okolních měst. Nedaleko
máme také Klášterec nad Ohří
či Teplice, kde budou letos podpořeny akce pro užší cílovou
skupinu, jako jsou Klášterecké
hudební prameny či Festival
Ludwiga van Beethovena. Věřím, že rozsáhlá finanční podpora, která směřuje celkem do
26 akcí v Ústeckém kraji, bude
významným přínosem pro turistický ruch.

Z dolu Centrum vyjel
poslední vozík s uhlím

S
M

inistryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová zavítala opět do Ústeckého kraje. Navštívila některé
školy na Ústecku a setkala se s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem. Hlavním tématem diskuze byl další vývoj
školství v kraji a projekt společné vzdělávání.
„S paní ministryní jsme si vysvětlili některé rozdílné pohledy
na projekt společné vzdělávání v kraji, ale v řadě věcí jsme došli ke
shodě názorů. Uvítal jsem i příslib, že se zlepší i financování školství,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
Ministryně Valachová zdůraznila, že projekt společného vzdělávání především zavádí různé varianty podpory dětem s různými
specifickými vzdělávacími potřebami. Na setkání se hovořilo také
o úloze pedagogicko-psychologických poraden v gesci kraje.

Květnové farmářské trhy

J

aro je v plném proudu a farmářské trhy se plní zákazníky.
Na náměstích měst Ústeckého
kraje budou jako již tradičně
připraveny pro lidi
farmáři se svými regionálními výrobky.
Budou na obvyklých
místech prodávat
své výrobky, které
jsou známkou té nejvyšší kvality. Tradiční Severočeské farmářské trhy
pořádá o. s. Český um - Artificum Bohemicum pod záštitou
hejtmana. A to v řadě měst kraje.
V naší pozvánce na květen jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, středa 25. května od 9 do 16 hodin.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 8. a 16. května od 8 do 16
hodin. Děčín-Podmokly: Husovo náměstí: středy 11. a 25. května od 8 do 16 hodin. Chomutov:

Náměstí 1. máje, soboty 7. a 21.
května od 8 do 12 hodin. Kadaň:
Mírové náměstí, středa 11. května od 9 do 16 hodin. Litoměřice:
Kostelní náměstí,
soboty 14. a 28.
května od 8 do 12
hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty
14. a 28. května od 9
do 12 hodin. Roudnice nad Labem:
Husovo náměstí, soboty 7. a 21.
května od 8 do 12 hodin. Strupčice: velký farmářský trh, sobota
21. května. Teplice: Olympia-Srbice, pátky 13. a 27. května od 10
do 16 hodin, Náměstí Svobody,
pátky 6. a 20. května od 9 do 16
hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 3., 10., 17., 24.
května od 9 do 16 hodin. Kostelní náměstí, čtvrtky 5., 12., 19.
a 26. května od 9 do 16 hodin.
A nově i v pátky 6., 13., 20. a 27.
května od 9 do 16 hodin.

Michal Pehr (PRO! Kraj),
krajský zastupitel
Při projednávání rozpočtu
na tento rok naším krajským
zastupitelstvem jsem poukázal na nebezpečné podfinancování kultury a kulturních
aktivit v Ústeckém kraji. Pro
mnoho lidí bohužel kultura
není prioritou a tak ve výsledku prostředky věnované na
podporu kulturních aktivit
a obnovy kulturních památek
představují jen zlomek celého rozpočtu. Vím, že sestavit

Jitka Sachetová (KSČM),
krajská zastupitelka
Určitě má podpora kraje
projektům „Rodinné stříbro“
význam. Právě proto byl vytvořen. Chceme jako kraj akce zařazené do tohoto projektu podporovat pravidelně. Mají nejen
regionální význam, ale ukazují
a přibližují lidem kulturní dění
v kraji, zachovávání tradice
a kulturní hodnoty, jež máme.
Osobně jsem většinu akcí navštívila. Ať je to Památník Terezín – Terezínská tryzna, která
připomíná hrůzy války. Novohradskou pouť na našem zámku Nový Hrad. Mistrovství floristů ČR v Děčíně, kde ukazují

borové „Zdař Bůh!“ zaznělo
v pátek 1. dubna v prostorách
hlubinného hnědouhelného dolu
na Mostecku, kde se sešly stovky
lidí, aby se symbolicky rozloučily
s těžbou uhlí v tomto dole, když
havíři vyvezli na povrch poslední
vozík s uhlím. V České republice
tak nadobro skončila hlubinná
těžba hnědého uhlí. Pozvání na
akt ukončení těžby přijal i hejtman Oldřich Bubeníček a radní
Martin Klika.
„To, čeho jsme dnes svědky,
je jedním z důsledků liknavosti
vlády, která odložila rozhodnutí
o pokračování těžby uhlí v Ústeckém kraji na rok 2020. Mezitím
přijdou stovky horníků o práci
a v nejistotě zůstávají těžební
společnosti i obyvatelé obcí dotčených těžbou,“ komentoval
uzavření hlubinného dolu Centrum hejtman Oldřich Bubeníček.

Co bude dál s více než třemi
stovkami zaměstnanců, musí
vyřešit těžební společnost spolu
s odbory a Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Část horníků
přejde na sousední povrchový
lom Československé armády
(ČSA). Přechod lidí na lom ČSA
bere jako určitou výhru Jan Dienstl, spolumajitel společnosti
Severní energetická, která oba
doly provozuje. Společnost nemusela hned havíře propouštět
a našla se pro ně práce.
Těžba v dole Centrum končí
po 120 letech. Ukončení těžby
je vnímáno jako oběť rozhodnutí
o těžebních limitech. Budoucnost dolu ČSA vidí těžaři do roku
2024 až 2025. „Důležité je udržet práci pro lidi aspoň do roku
2025. Pokud by důl byl zavřen,
budeme žádat vládu o kompenzace,“ uvedl Jan Dienstl.

Odstartovala putovní výstava 15 let Ústeckého kraje

S

mottem „15 let práce pro
Vás“ odstartovala prezentace patnáctiletého fungování Ústeckého kraje vernisáží putovní
výstavy v prostorách Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem.
Hejtman kraje Oldřich Bubeníček ve svém úvodním slově
ocenil práci v řadě oblastí, velké
investiční projekty stavebního
charakteru i vzestup turistického ruchu v celém regionu.
„Výstava je velmi dobrou příležitostí, jak poznat současný stav kraje,“ dodal Oldřich
Bubeníček k řadě přítomných
hostů. Výstava je koncipována

do samostatných tematických
okruhů, z nichž každý má svého
odborného garanta. Samostatně se pak představí všech sedm
okresů kraje. Návštěvníci si tak
mohou udělat ucelenou představu o celé řadě věcí, které se v ústeckém regionu povedly, a které
mnohdy občané vnímají jako
samozřejmost.
Zhruba ve čtrnáctidenních intervalech se expozice do června
představí v šesti sídelních městech okresů Ústí nad Labem,
na závěr si ji budou moci v září
prohlédnout návštěvníci známé
výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích.

raDní ÚstEckého krajE s kompetencí pro oblast zahraničních vztahů,
cestovního ruchu a regionálního rozvoje Jan Szántó (vpravo) s ředitelem
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Alešem Brožkem.
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Lodí Dopravy Ústeckého kraje se můžete svézt za lidovou cenu

O

d letošních Velikonoc
brázdí o víkendech
a státních svátcích řeku
Labe mezi Ústím a Litoměřicemi motorová osobní loď nos-

talgické turistické linky číslo
901 Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Jedná se o první lodní
linku v systému veřejné osobní
dopravy DÚK. Kromě tohoto

Labe brázdí první loď v systému veřejné osobní dopravy DÚK.

primátu má však ještě jeden
a mnohem důležitější primát –
touto lodí se na rozdíl od podobných turistických linek v jiných
dopravních systémech můžete
svézt s běžnou jízdenku tarifu
DÚK, tedy doslova a do písmene
za „lidovou“ cenu.
Pokud se vydáte na cestu pouze lodí, jednosměrné jízdné se
na trase mezi Ústím a Litoměřicemi pohybuje pro dospělé od 18
do 38 korun a pro děti od 9 do 19
korun. V zóně 101 z přístaviště
Ústí nad Labem centrum do přístaviště ve Vaňově navíc můžete
v rámci integrace kromě jízdenek DÚK využít i platnou časovou legitimaci nebo jednorázové
jízdenky MHD Ústí nad Labem.
Důchodci nad 70 let mohou tuto
trasu díky sjednané výjimce pro
zónu 101 využít stejně jako jinou
veřejnou dopravu zdarma.

Jízdní řád turistické lodní linky 901 Ústí nad Labem – Litoměřice:
I. Směr Libochovany
•
Loď 901, přístaviště Ústí n. L., centrum – odjezd v 9:20
•
Loď 901, přístaviště Dolní Zálezly – odjezd v 10:50
		
- Možnost přestupu z vlaku U4 s příjezdem od Ústí n. L. v 10:09
		
- Možnost přestupu z vlaku U4 s příjezdem od Roudnice v 10:45 (rychlý přesun)
•
Loď 901, přístaviště Libochovany – příjezd v 11:10
		
- Přesun cca 10 minut na nádraží ČD
		
- Vlak U32 směr Ústí n. L. – odjezd v 11:35
II. Směr Ústí n. L.
•
Loď 901, přístaviště Litoměřice – odjezd v 14:15
•
Loď 901, přístaviště Lovosice – odjezd v 15:00
•
Loď 901, přístaviště Ústí n. L. – příjezd v 17:30
		
- Přesun cca 5 minut na hlavní nádraží ČD
		
- Vlak U4 směr Lovosice – Roudnice n. L. – odjezd v 18:02
		
- Přesun cca 15 minut (příp. MHD) na západní nádraží ČD
		
- Vlak U32 směr Litoměřice – odjezd 18:03
Doporučujeme jednodenní síťovou jízdenku DÚK pro dospělé za 130 korun nebo pro děti za 65 korun.

Cyklistická sezona 2016 začíná od konce dubna naplno i pro autobusy DÚK

V

sobotu 30. dubna zahájí
Doprava Ústeckého kraje (DÚK) přepravu jízdních kol na dalších dvaceti linkách, které budou letos zajišťovat
rozšířenou přepravu jízdních
kol. Jedná se většinou o linky do
horských oblastí. Ty rozšíří dosavadní cyklistickou nabídku 15
linek, které jsou v provozu už od
Velikonoc. Přeprava jízdních kol
cyklovleky nebo nástavbami na
zelených autobusech DÚK bude
v provozu po celou cyklistickou
sezonu - v horských oblastech do
2. října a jinde až do 30. října.
Doprava Ústeckého kraje letos zajistila rozšířenou přepravu jízdních kol stejně jako loni
celkem na 35 autobusových
linkách krajských „zelených“
autobusů na území Ústeckého
kraje. Tyto linky mají k dispozici buď cyklovlek s kapacitou 20
kol nebo nástavbu s kapacitou
6 kol. Přeprava kol na ostatních

meziměstských autobusových
linkách DÚK je taktéž možná,
ale pouze v případě volného
místa ve vozu a po svolení řidiče.
Dopravu kol nabízí DÚK také
ve vlacích na území Ústeckého
kraje, které mají v jízdním řádu
uvedeno, že přepravují kola.
Jízdní kola můžete v limitovaném počtu 4-5 kol přepravovat
i na 3 nových turistických železničních tratích DÚK a až 25
jízdních kol je přepravní kapacita turistické lodní linky na Labi.
Jízdní řády a mapu všech linek
DÚK naleznete na www.dopravauk.cz. Tištěné mapy veřejné
dopravy DÚK jsou k dispozici
v informačních střediscích na
území Ústeckého kraje.
Cena přepravy jízdních kol dle
tarifu DÚK zůstává na stejné
úrovni jako loni – jednorázová
nepřestupní jízdenka pro jízdní kolo stojí 20 korun a platí na
území Ústeckého kraje.

Cyklobusy na Komáří vížku vyvezou cyklisty i s koly a dolů jedou prázdné.

Kontroly dopravní obslužnosti nutí
dopravce zvyšovat kvalitu služeb

N

ormy kvality cestujícím
zajišťují služby, pohodlí
a bezpečnost po celou
dobu přepravy vlakem, nebo
autobusem. Mezi nejčastější nedostatky patří technické závady
na vozidlech, zejména informačního a odbavovacího systému
či nasazení již nevyhovujících
vozidel.
Kraj, který parametry kvality dopravcům definoval, také
jejich dodržování kontroluje.
To mají na starost kontroloři
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, jejichž směny jsou
plánovány tak, aby kontroly
probíhaly každý den a to včetně
víkendů a svátků, tedy po celou
dobu provozu. Tyto kontroly
probíhají u autobusových, drážních, ale i turistických dopravců. Zkrátka všude tam, kde platí
tarif Dopravy Ústeckého kraje.
Za jednotlivá porušení jsou ve
smlouvách striktně vymezeny
sankce, které uděluje Rada Ústeckého kraje.

Úkolem kontrolorů není vyhledat co nejvíce závad, ale pokud je to možné, podílet se za
spolupráce řidiče či například
vlakvedoucího na odstranění závady hned na místě. Nejde tedy
jen o to, za každou závadu striktně navrhovat sankci, ale cílem je
působit na jednotlivé dopravce
spíše preventivně a závadám
předcházet.

V prvním čtvrtletí letošního ro
ku bylo provedeno 1416 kontrol.
Z těchto kontrol bylo 77 vyhodnoceno jako závadových a Rada
Ústeckého kraje za některé z nich
udělila sankce v celkové výši 199
000 korun, což je zhruba o polovinu méně než za poslední čtvrtletí
roku 2015. Je tedy zřejmé, že závady ubývají a činnost kontrolních
pracovníků nese své ovoce.

Sankce udělené RÚK za období
od 4. 1. 2016 do 19. 3. 2016
DOPRAVCE

SANKCE V KČ

BusLine a.s

159.000,-

Autobusy Karlovy Vary a.s.

18.000,-

ČSAD Slaný a.s.

17.000,-

České dráhy, a.s.

5.000,-

Jakou jízdenku v rámci DÚK cestující potřebují
Jednotná jízdenka Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) byla od počátku letošního roku
rozšířena o dva významné dopravce a to České dráhy a Dopravní podnik města Ústí
nad Labem. Po třech měsících tak již bylo možné vyhodnotit pozitiva i vzniklé otázky
nad rozsahem rozšířené platnosti jízdenek, se kterými se cestující potýkají. Zde je pár
modelových situací.
Pan Václav jezdí nepravidelně z Velké- je v Tarifu DÚK. Ve vlaku si tedy zakoupí jízho Března - do Ústí nad Labem, Neštěmic. denku DÚK ze zóny Ústí n. L. do zóny Velké
V autobuse DÚK zakoupí jednu jízdenku do Březno a v centru města přestoupí na zelený
zóny Ústí a po dobu časové platnosti jízden- autobus DÚK, kde se jen prokáže platnou
ky může přestupovat na trolejbusy i autobu- jízdenkou.
sy MHD, které jej dovezou do čtvrti Neštěmice. Cestou zpět chce využít nejprve trolejbus
Student Karel jezdí z Krásného Dvora do
MHD a poté přestoupit na autobus DÚK. školy v Kadani. Má oranžový žákovský průV trolejbuse však nelze prodat jízdenku do kaz opravňující ke slevě „Student 15-26“
zóny Velké Březno, protože předtištěné jíz- a využívá 30 denní časovou jízdenku. Na
denky MHD do této zóny neplatí a v trolej- období letních prázdnin má naplánovanou
busech nejsou odbavovací strojky umožňu- brigádu v Chomutově, kam bude jezdit dva
jící prodej jízdenky do libovolné zóny DÚK. týdny po sobě. Vyplatí se mu tedy koupit si
Pan Václav si tedy musí koupit jízdenku jen časovou jízdenku (2 x 7 denní nebo případpro zónu Ústí n. L. a následně při přestupu ně i 30 denní) na kterou má se studentským
na autobus DÚK znovu zakoupit jízdenku průkazem nárok na slevu i o víkendech,
do Velkého Března. MHD Ústí n. L. a DÚK v době prázdnin bez ohledu na místo bydlišsi totiž pouze vzájemně uznávají své jízden- tě a školy. Pokud by však chtěl do Chomutova
ky, ale MHD prozatím není plně integrová- jet nepravidelně a platit jízdné jednotlivě,
na do Tarifu DÚK. Pan Václav však chce musí zaplatit plné jízdné, neboť nadstanušetřit a přišel na řešení, že z Neštěmic od- dardní výhody pro žáky a studenty platí jen
jíždí do centra města pravidelně vlak, který u časových jízdenek.
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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.

Laboratoře přírodní kosmetiky - malebné prostředí národního parku České Švýcarsko je
sídlem české společnosti Nobilis
Tilia, která se zabývá vývojem,
výrobou a prodejem čistě přírodní léčebné i pěstící aromaterapeutické kosmetiky. Turistická hojivá mast, čaj Vlčihorská

Farma nabízí pestrou škálu voňavých a relaxačních polštářků,
levandulové paličky, hydrolát,
mýdlo, med, svíčky, apod. a také
vlastní sazenice.

zahrádka, pleťová řada Tilia, bio
květové vody, to je malá ochutnávka kosmetiky a produktů, kde
je použito v nejvyšší možné míře
surovin z ekologického zemědělství, naprostá většina produktů
je certifikována jako přírodní
kosmetika nebo BIO kosmetika.
Kdykoliv je to možné, vyrábí se
bez konzervantů a syntetických
látek. Společnost pořádá také
řadu vzdělávacích kurzů i akcí
pro veřejnost např. červnové Svatojánské slavnosti na Vlčí Hoře.

keré práce jsou prováděny ručně
bez použití chemických postřiků
nebo umělých hnojiv. V sezoně
můžete přijet pro řezanou levanduli od fialové, modré až po bílou
barvu květu. Nabídka sušené
levandule se skládá ze svazků
určených pro vazbu a sušeného
květu prodávaného na váhu. Část
produkce se přímo zpracovává.

Vinařství Karel Němeček vinice se rozprostírají na jižním
svahu nad Nechranickou nádrží,
dávají plody na vína s osobitým
charakterem nejsevernější vinařské oblasti s výrazným odrůdovým buketem a pikantní kyselinkou. Vína se zde vyrábí čistě
malovinařskými postupy a na
rozdíl od většiny výrobců vína
probíhají všechny podstatné školící operace už ve fázi zpracování

Pěstujeme levanduli s láskou - malá rodinná Levandulová
farma Židovice na Podřipsku je
zaměřená na pěstování levandule s maximální péčí v rámci
ekologického zemědělství. Veš-

moštu, v dalších fázích výroby se
do vývoje vína příliš nezasahuje.
Zdejší vína dosahují lahvové zralosti nejdříve po 15 až 36 měsících ležení a mají velký potenciál
pro archivaci.
Na víkend ovčákem - na
statku Oblík v malebné krajině
chráněné krajinné oblasti České
středohoří během pastevní sezony můžete strávit víkend jako
pravý ovčák. Společně s ním ráno
podojíte a dopoledne poženete se
psy početné stádo ovcí na pastvu,
odpoledne zpracujete ovčí mléko
a vyrobíte jogurty či sýry. Večer
následuje grilování jehněčího,
pečení domácího chleba. Dru-

hý den si pochutnáte na snídani
z den před tím vyrobených produktů a dalších dobrot ze statku.
Statek chová stáda ovcí a koz
spásající louky táhnoucí se od
kopce Oblík až po Srdov a Křížové vršky. Z nadojeného bio mléka
se zde vyrábí domácí jogurty, sýry
a další produkty, které lze zakoupit v obchůdku přímo na statku.

Libochovany mají nejlepší Ručinský králem sportovců Ústeckého kraje za rok 2015
sportovcem umfovat v kategorii dospělých,“ do Ria. Trenéry roku se právem Masopusta převzal Jan Štěrba,
webové stránky z celé ČR Nejúspěšnějším
Ústeckého kraje pro rok uvedl při zahajovací řeči hejt- stali Radim Rulík a Miloslav dlouholetý lékař FK Teplice.

H

ejtman Oldřich Bubeníček
předal ceny zástupcům vítězných měst a obcí v soutěži Zlatý erb. O nejlepší webové stránky
se města a obce Ústeckého kraje
utkávají již od roku 2004. V kategorii měst zvítězil již poněkolikáté Most a nejlepší webovou
stránku obce mají Libochovany.
A právě tato malebná obec
na Litoměřicku zvítězila i v celostátním měřítku. Stalo se tak
4. dubna v Praze na konferenci
Internet ve státní správě a samosprávě. Mezi městy skončil Most
na krásném druhém místě. Na
třetím místě v kategorii Nejlepší elektronická služba skončila
obec Tisá na Ústecku se svou
chytrou mapovou aplikací.
„Webové stránky měst a obcí
se každým rokem zlepšují. Sta-

rostové si uvědomují, že bez
elektronické komunikace se
v dnešní době již samospráva
nemůže obejít a občané si zvykli
vyhledávat řadu informací na internetu. Proto vidím tuto soutěž
jako užitečnou. Všem oceněným
blahopřeji a vítězům přeji co nejlepší umístění v celostátním kole
soutěže,“ uzavřel hodnocení
krajského kola hejtman Oldřich
Bubeníček.
Cena hejtmana je udělována
obci, pro jejíž webové stránky hlasovalo nejvíce obyvatel
obce. A tou se staly Bělušice na
Mostecku. Krajské kolo Zlatého
erbu zajišťuje tradičně odbor informatiky a organizačních věcí
Krajského úřadu Ústeckého
kraje v čele s vedoucím odboru
Janem Jelínkem.

2015 se stal litvínovský hokejista Martin Ručinský. Ten je
momentálně v zámoří, cenu pro
vítěze si převzal jeho otec Andrej
Ručinský. Dějištěm slavnostního večera se stalo mostecké
divadlo.
Zlatý hoch z Nagana tak
odsunul loňskou vítězku, chomutovskou plavkyni Simonu
Baumrtovou, na druhé místo.
Díky triumfu Vervy Litvínov
v loňském ročníku obsadil v anketě, kterou podpořil i Ústecký
kraj, hokejový brankář Pavel
Francouz třetí příčku.
„Vážím si těch, kteří mají snahu něco dokázat. Jsem rád, že se
zde vyhlašuje i kategorie mladých sportovců. A právě v této
anketě mohou vidět, kam až se
to dá dotáhnout. Pokud se budou snažit, skloubí talent s pílí
a dřinou, mohou za pár let tri-

man Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
A právě v kategorii mládeže
předčila všechny nominované
velmi talentovaná osmnáctiletá
plavkyně Jazzmanů Žatec Lucie
Svěcená. Druhá skončila Tereza
Kudláčková z Aerobic clubu Ivy
Mrňákové a bronzový skončil
Ondřej Bišický, kanoista SC 80
Chomutov.
Na prvních třech místech
mládežnických oddílů skončily
TJ Kajak Děčín, FK Teplice U19
a juniorský fitness Club Louny.
Mezi dospělými kluby nebylo
o vítězi pochyb, zvítězili hokejisté Litvínova, druzí byli basketbalisté Děčína a třetí házenkáři
Lovosic.
Handicapovaným sportovcem roku se stal atlet Petr Vrátil z TJ Nola Teplice, který se již
připravuje na paralympijské hry

Hořava, trenéři mistrovského
Litvínova. Cenu Deníku dostal
Martin Ručinský a Cenu Josefa

Jako poslední si ocenění v kategorii Masters převzala judistka
Lenka Königová.

Od moderátora Radka Šilhana převzal cenu za Nejúspěšnějšího
sportovce roku 2015 Andrej Ručinský (vpravo), otec Martina.

Světový chirurg Parvaiz Velikonoce na Jimlíně
operoval s robotem
K

P
Krajské kolo se konalo přímo na Krajském úřadě za účasti hejtmana
Oldřicha Bubeníčka.
maly plakat FINAL T16.pdf
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TEREZÍNSKÁ TRYZNA 2016

15. KVĚTNA 2016 V 10 HODIN
NA NÁRODNÍM HŘBITOVĚ V TEREZÍNĚ

program:
nástup Čestné jednotky · kladení věnců a kytic na Národním hřbitově
hymna ČR · hlavní projev Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
křesťanská modlitba · židovská modlitba
Giuseppe Verdi: Nabucco, sbor ze 3. dějství opery /Děčínský pěvecký sbor/
závěr tryzny
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TEREZÍNSKÁ INICIATIVA

řední světový chirurg profesor Amjad Parvaiz operoval s asistencí robota v ústecké Masarykově nemocnici.
Školící centrum robotické chirurgie Krajské zdravotní, a. s.
uspořádalo seminář, při němž
chirurgové z České a Slovenské republiky mohli v přímém
přenosu sledovat robotické
operace nízké resekce střeva
z důvodu postižení střeva rakovinou.

Jednu z audiovizuálně přenášených výukových operací vedl
profesor Amjad Parvaiz z Poole
Hospital NHS Trust ve Velké
Británii, který je světovým lídrem v robotické chirurgii na resekce střev právě v této indikaci.
Krajská zdravotní, a. s. v ústecké Masarykově nemocnici
disponuje od května loňského
roku novým dvoukonzolovým
robotickým systémem da Vinci
Xi.

rajský zámek Nový Hrad
v Jimlíně u Loun se na
velikonoční neděli zaplnil
návštěvníky ze širokého okolí. Každý si mohl vyzkoušet
pletení pomlázky či zdobení
vajíček. Stánky řemeslníků
na všech třech nádvořích nabízely množství rukodělných
výrobků, ale i hodně dobrot.
Pro zájemce byly připraveny
prohlídky velikonočně vyzdobených interiérů zámku.
„Příjemně mě překvapil obrovský zájem návštěvníků. Hned

po otevření zámku se dopoledne
u vstupní brány tvořily dlouhé
fronty lidí, nikoho neodradilo
dnešní chladnější a mlhavé počasí. Je vidět, že pravidelné akce na
zámku stále lákají stále víc a víc
turistů a hlavně rodin s dětmi,“
pochvaloval velikonoční zámecký program hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Jimlínské Velikonoce navštívila též krajská radní pro oblast
kultury Jitka Sachetová a předseda Výboru pro národnostní
menšiny ZÚK Pavel Vodseďálek.

Na fotografiích se do Terezína vrátili přeživší
S
lavnostní vernisáží, jíž se
jako čestný host zúčastnil
také hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, zahájil ve
výstavních prostorách Malé pevnosti Terezín fotoprojekt německého autora Stefana Hankeho
s názvem Přežili koncentrační
tábory.
Do 7. července si mohou návštěvníci prohlédnout část ze série 121 portrétů lidí, kteří přežili
utrpení koncentračních táborů.
Prostřednictvím popisu u každé
fotografie se mohou rovněž seznámit s jejich pocity, o kterých mnozí kvůli traumatizujícím zážitkům
promluvili až ve vysokém věku.

„Výstava a každý podobný
projekt jsou nejen úctou k přeživším, ale především památkou těm, kteří hrůzy koncentračních táborů nepřežili,“ uvedl
hejtman Bubeníček po prohlídce vystavených portrétů. Důvod
terezínské expozice vysvětlil
také sám autor Stefan Hanke:
„První tři přeživší, s nimiž jsem
pracoval, prošli právě Terezínem. Proto jsem nemohl tyto
prostory vynechat.“ Součástí
projektu, na němž tvůrce pracoval deset let, je také výpravná
publikace s vyobrazením všech
121 přeživších ze sedmi zemí
světa.

Autor fotoprojektu Stefan Hanke (druhý zleva) pozval na vernisáž
i dva z přeživších (sedící).
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11. ročník odborné celostátní soutěže Prodavač roku 2016 zná své vítěze
Ž
áci odborných středních
škol soutěžili na 11. ročníku celostátní soutěže Prodavač roku. Místem konání byla
Střední škola obchodu, řemesel,
služeb a Základní škola Ústí
nad Labem. Zúčastnilo se 46
žáků s celé republiky. Nejdále
to na soutěž měli žáci z Petrovic
u Karviné.
V prostorách školy v Keplerově
ulici studenti vážili, balili, počítali, nakupovali a aranžovali dárkové koše podle vlastního vkusu. Budoucí prodavači prvního,
druhého i třetího ročníku museli
obstát v řadě disciplín a nechyběl
ani test všeobecných znalostí.
Před samotným zápolením vystoupila před soutěžícími a jejich

učiteli odborného výcviku Dagmar Waicová, vedoucí Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého
kraje. „Soutěž vnímám jako velmi dobrou možnost srovnávání
všech zúčastněných středních
odborných škol v tomto oboru.
Velmi ho podporujeme a jsme
rádi, že se na něj stále děti hlásí
a Ústecký kraj udělá maximum
pro to, aby toto řemeslo nezaniklo úplně,“ řekla při slavnostním
zahájení.
Samotná soutěž byla velmi
vyrovnaná a rozhodovaly detaily. První místo v kategorii
žáků 1. ročníku získala „domácí“ Anna Berestková. Druhá
skončila Andrea Poláková ze

SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ
v Opavě. Bronzovou medaili si
odvezla Dominika Lohmannová SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim.
V kategorii 2. ročník zvítězila
Petra Kalousová ze SŠ obchodu,
řemesel a služeb Žamberk. Druhá byla Kateřina Králová ze SŠ
obchodní v Kolíně a třetí skončila Adéla Unčovská Gymnázium
a SOŠ z Podbořan.
V nejstarší kategorii 3. ročníku
prvenství získala Martina Strnadová Střední škola železniční,
technické a služeb v Šumperku.
Druhou příčku obsadila Hana
Blahníková z ISŠ ve Slaném
a třetí skončil Daniel Škota z kolínské SŠ obchodní.

Žáci se museli popasovat i s aranžováním dárkových košů.

V Mostě soutěžili mladí matematici Mezinárodní aktivity podporují
kvalitu odborného vzdělání
S
D
lavnostního zahájení Mezinárodní matematické soutěže Adama Riese, která se uskutečnila v prostorách příspěvkové
organizace Ústeckého kraje Podkrušnohorské gymnázium Most,
se vedle zahraničních hostů
z Německa zúčastnil také hejtman Oldřich Bubeníček.

Vítězná desítka nejlepších
mladých studentů z 33 finalistů
jedenácti školních kol pak pojede v červnu bojovat do německého Annaberg-Buchholz o ceny
nejvyšší. „Soutěží, která u nás
probíhá již poosmnácté, chceme nejen přiblížit odkaz slavného matematika z 16. století, ale

Hejtman Bubeníček se zdraví s potomkem slavného matematika
A. Riese Normannem Bitterlichem. Uprostřed je také ředitel školy
Karel Vacek.

především rozšířit spolupráci
na obou stranách hranice,“ říká
ředitel mostecké školy Karel
Vacek, který představil také souběžně probíhající výstavu o životě a díle Adama Riese.
Ten se výrazně zasloužil o rozvoj výuky matematiky a také
o její aplikaci do mnoha oblastí reálného života. Jeho odkaz
přinesl na zahájení soutěže i samotný autor celého klání a jeden
z jeho potomků, německý matematik Normann Bitterlich.
„Matematika je obor, s kterým
se v životě neztratíte,“ pronesl
hejtman Bubeníček k soutěžícím studentům s přáním dosáhnout v červnovém závěrečném
kole v Německu jen těch nejlepších výsledků.
Mezi největší úspěchy české účasti v soutěži patří druhá
místa dvou studentů Podkrušnohorského gymnázia a další
tři čtvrtá místa jejich kamarádů
z Loun.
S ohledem na velkou náročnost a konkurenci je každé
umístění v první desítce finálového kola soutěže velkým úspěchem.

Žáci Hotelové školy Teplice
mají za sebou těžkou zkoušku

J

ednu z nejnáročnějších zkoušek na Pražském hradě mají
za sebou žáci a učitelé Hotelové
školy Teplice, kteří zajišťovali
obsluhu hostů u příležitosti slavnostní večeře, kterou pořádal
prezident Miloš Zeman pro svého hosta, čínského prezidenta Si
Ťin-pchinga.
Pro Hotelovou školu Teplice
to byla již v pořadí 25. cesta na
Pražský hrad, ale svým rozsahem po všech stránkách největší
a nejnáročnější. Již dopoledne
odjelo směr Pražský hrad 85
žáků a pět učitelů. Na žáky čekala na Pražském hradě Rudolfova

galerie, kde bylo třeba připravit
dosud největší tabuli pro celkově 140 hostů, obvykle to bývá
polovina. Krom přípravy tabule

nechyběl ani nezbytný nácvik
všech činností, tak aby bylo vše
dokonale připravené a secvičené
na večer, kdy slavnostní večeře
začala. Krátce po půlnoci odjížděly oba autobusy se žáky školy
zpět do Teplic.

Žáci při pobytu na Pražském
hradě mohli obdivovat nejenom
krásu Rudolfovy galerie a dalších
prostor, většinou veřejnosti nepřístupných, ale také krásné hradní
sklo a porcelán, zdobený velkým
státním znakem. Samotnou kapitolou jsou vždy hosté, kteří se
akcí na Pražském hradě účastní.
Tentokrát jejich výčet a význam
odpovídal významu hosta prezidenta Miloše Zemana. Nechyběli
představitelé vlády v čele s panem
premiérem Sobotkou, předsedové obou komor parlamentu,
arcibiskup Dominik Duka a řada
významných podnikatelů.

alší zahraniční zkušenosti
mají za sebou žáci Střední odborné školy energetické
a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy
Chomutov. Tyto akce jsou pro
jejich odborný rozvoj k nezaplacení.
Škola hostila Mezinárodní
přehlídku odborných dovedností žáků elektrotechnických škol
České a Slovenské republiky,
nad kterou převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje a vyhlášení výsledků se mezi významnými
osobnostmi zúčastnili náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
a člen Rady Ústeckého kraje Ladislav Drlý.
Na žáky elektrotechnických
oborů pak navázali žáci, kteří
se připravují na budoucí povolání u hasičských záchranných
sborů. Během čtrnáctidenní
stáže ve Státní škole pro požární a civilní ochranu spolkové

země Sasko „Landesfeuerwehr
und Katastrophenschutzschule Sachsen“ v Nardtu u Hoyerswerdy absolvovali náročný
praktický výcvik v zátěžovém
ohňovém kontejneru a v plyno-

vém ohňovém polygonu „flashover“. Také si vyzkoušeli činnost
hasičů v zakouřeném prostoru
s použitím izolačních dýchacích
přístrojů a vyhledávání osob za
nízké viditelnosti.

Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol České a Slovenské republiky se zúčastnila a ceny vítězům předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová (vpravo).

Zlatá kukla zůstává v Mostě
V

ítěznou zlatou kuklu si
ze stejnojmenné soutěže
zručnosti ve svařování odnesl
student pořádající Střední technické školy Most Martin Kocourek. V top desítce se pak umístili
další tři domácí účastníci, na osmém místě i jediná dívka v soutěži Michaela Benešová.
Popřát vítězům přijel vedle zástupců partnerů akce i hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který stejně jako loni převzal nad letošním 4. ročníkem
záštitu. „Blahopřání patří všem,
kteří jste se museli tady do Mostu probojovat,“ řekl hejtman
Bubeníček při svém krátkém vystoupení. Jak dodal, zručný řemeslník bude na trhu práce vždy
ceněný a dobrý svářeč jistě nebude mít problém se sháněním
práce. Na závěr poděkoval také
pedagogům a popřál jim rovněž
k jejich nadcházejícímu svátku.

„Soutěž jsme rozjeli před čtyřmi lety jen jako takový nápad,“
řekl vedoucí odborného výcviku
školy a hlavní organizátor akce
Ivan Baláž. A jak dodal zástupce
hlavního partnera, marketingový ředitel společnosti SIAD
Czech Miroslav Holub, dnes už

je akce velkým konkurentem
podobné soutěže pořádané na
Moravě.
Letošního ročníku soutěže
O zlatou kuklu společnosti SIAD
se v Mostě zúčastnilo 46 žáků 23
škol z Čech, kteří soutěžili hned
ve třech metodách svařování.

Letošní vítěz soutěže O zlatou kuklu společnosti SIAD Martin
Kocourek z Mostu.

Středoškolští učitelé uspořádali na přání žáků soutěž v modelování zubů
Ú
roveň vzdělávání profese
zubních techniků na Vyšší odborné škole zdravotnické
a Střední škole zdravotnické
Ústí nad Labem posuzují odborní učitelé v celostátní soutěži
Škola roku každoročně pořádané pod záštitou Komory zubních
techniků. Některé z medailových umístění je zúročením náročné přípravy vyučujících i studentů.
Výjimečně se v letošním roce
soutěž nekoná, proto se vyučující praktické výuky pod vedením

Miroslavy Hnízdilové rozhodli
uspořádat na přání žáků a studentů školní kolo. Vyhlášení soutěžních témat se setkalo s velkým
ohlasem a do velkého finále bylo
vybráno 12 prací.
„Jelikož je v současné době
kladen stále větší důraz na správnou morfologii zubů a estetika
ve stomatologii hraje prim, stalo
se jedním z hlavních témat Modelování chybějících částí zubů,
konkrétně u horní šestky a horní
jedničky. Volnost se účastníkům
klání ponechala ve volbě mode-

Studentka Eva Říhová měla za úkol domodelovat chybějící části zubů.

lačních technik,“ přiblížil postup soutěže Břetislav Matyáš,
vedoucí oborů Asistent zubního
technika Diplomovaný zubní
technik.
Desetičlenná hodnotící komise měla velmi náročný úkol
rozhodnout o třech nejlepších
pracích. První pozici obsadila
studentka 1. ročníku DZT Petra
Žáková, na druhém místě skončila Veronika Ulipová z DZT3
a třetí skončila Simona Svobodová z AZT3. Kvalita soutěžních
prací je dokladem zájmu o svoji

budoucí profesi zubního technika. Ocenění účastníci obdrželi
hodnotné ceny ve formě knižních poukázek a bezplatné dentální hygieny.
Nadšení zúčastněných žáků
a studentů učitele inspirovalo
uspořádat v příštím školním
roce obdobnou soutěž v celostátním měřítku. V letošním
roce oslaví ústecká „zdrávka“ již
70 let od svého založení. Informace o této významné události
naleznete na webových stránkách www.szsvzs.cz.
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Modelky nejen svou krásou potěšily malé pacienty Krajské zdravotní
P
řední české modelky zavítaly poslední březnový den už
pojedenácté na dětská oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, aby předaly malým pacientům v rámci charitativní módní přehlídky „Krása pomáhá dětem“ drobné dárky.
Poté se krásky přesunuly do
Sportcentra Sluneta, na slavnostní galavečer, jehož výtěžek letos
putuje na dětská oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice a teplické
nemocnice. Organizátorkou akce
je Lenka Kocmanová Taussigová
(Miss sympatie ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
„Akce Krása pomáhá dětem
má v našem kraji již dlouholetou
tradici, proto jsme velmi rádi, že
i my můžeme akci podpořit. Organizátoři každý rok hovoří pří-

mo s vedením dětského oddělení
ústecké nemocnice o jejich potřebách a tak je pomoc opravdu cílená a směřuje na správné místo,“
řekla radní Ústeckého kraje Jitka
Sachetová.
Ředitel Krajské zdravotní, a.
s. Petr Fiala, sdělil, že letos díky
sponzorům putují získané finance
nejen na dětskou kliniku ústecké
Masarykovy nemocnice, ale také
na dětské oddělení nemocnice
v Teplicích (100 tisíc korun). „Za
získané peníze pořídíme přístroj
CoughtAssist. Jedná se o takzvaného kašlacího asistenta pro
malé pacienty. Přístroj důkladně
odstraňuje sekret z dýchacích cest
u dětí, které nedokáží efektivně
vykašlávat. Za zbylé peníze dovybavíme dětský pavilon, jehož část
prošla v loňském roce rekonstrukcí,“ vysvětlil ředitel zdravotní péče
Masarykovy nemocnice Josef
Liehne.

Na benefičním večeru, moderovaným Alešem Hámou, se kromě
dvaceti modelek vystřídali v roli
modelů i basketbalisté Ústí nad
Labem. Pěvecky potěšila publikum zpěvačka Dasha a skupina
Hamleti v čele právě s moderátorem večera.
Za jedenáct let konání charitativní módní přehlídky „Krása
pomáhá dětem“ se organizátorce
Lence Kocmanové Taussigové
podařilo vybrat 3,5 milionu korun. „Akci ve prospěch dětí hospitalizovaných v nemocnici jsem
se rozhodla realizovat téměř dva
roky po soutěži krásy. Neustále
jsem se sama po České republice
zúčastňovala charitativních projektů a v Ústí nad Labem se žádná módní charitativní přehlídka
nekonala. Každý rok mám radost
z toho, že se mi podařilo někomu
pomoci,“ uvedla Lenka Kocmanová Taussigová.

Krajská radní Jitka Sachetová děkuje organizátorce Lence Kocmanové Taussigové (vlevo) za krásný
večer.

Krajská se za podpory Vršanské uhelné
25 milionů od Nadace ČEZ
na investice do krajského školství pyšní novou moderní porodnicí
Ú
D
stecký kraj úzce kooperuje s mnoha významnými
firmami a podniky, s nimiž má
uzavřeny smlouvy o vzájemné spolupráci. Finance, které
podnikatelské subjekty věnují
rozvoji Ústeckého kraje, jsou
určeny do mnoha oblastí práce
pro lidi v našem regionu. To je
příklad součinnosti kraje a Nadace ČEZ.
V rámci programu Nadace ČEZ
„Podpora regionů“ se v loňském
roce, za přispění nadace částkou
25 milionů korun, dočkala modernizace SPŠ a SOŚ gastronomie
a služeb v Mostě a to na projekt
výměny oken a zateplení budovy
školy. V rámci modernizace bylo
provedeno komplexní zateplení
stávajících objektů střední školy,
jehož součástí byla výměna veške-

rých výplní otvorů, zateplení všech
ploch fasád a zateplení a oprava
střešních konstrukcí na všech objektech.
Součástí projektu byla i rekonstrukce areálových komunikací

a rozšíření oplocení pozemků ze
severní strany.
Účelem této modernizace bylo
snížení energetické náročnosti dotčených budov a jejich kvalitnější
zabezpečení.

Takto vypadá mostecká škola po rekonstrukci.

Páteřní školy dostaly od kraje techniku

P

ět páteřních škol Ústeckého
kraje dostalo darem od Krajského úřadu k využívání výpočetní techniku, která byla používána v rámci zimní olympiády
dětí a mládeže v Chomutově.
Ředitelům škol ji předal vedoucí
Odboru informatiky a organizačních věcí Jan Jelínek.
Z počítačů a tiskáren se mohou
těšit na Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole ve Štětí
(ředitel Jiří Konvalinka), na Střední průmyslové škole v Ústí nad
Labem (ředitel Jaroslav Mareš),
na Střední odborné škole v Litvínově – Hamru (ředitelka Jitka
Francírková) a na Střední odborné
škole mediální grafiky a polygrafie
v Rumburku (ředitel Jiří Uher).
Techniku ještě dostala Střední
průmyslová škola a Vyšší odborná
škola Chomutov. Tato technika již
po olympiádě zůstala v Chomutově.

o nových moderních prostor
se přestěhovalo Gynekologicko – porodnické oddělení Krajské
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most,
které prošlo rekonstrukcí i díky
daru Vršanské uhelné a.s. 4,2 milionu korun, sjednaného v rámci
partnerství těžební společnosti
s Ústeckým krajem.
Darovací smlouvu podepsali
zástupci Vršanské uhelné a Krajské zdravotní, pod kterou mostecká nemocnice spadá, na Krajském
úřadě Ústeckého kraje za účasti
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
a jeho 1. náměstka Stanislava Rybáka, pod jehož gesci spadá oblast
zdravotnictví. Maminky ze spádové oblasti mostecké porodnice
tak své potomky přivádějí na svět
v úplně nových prostorách.
„Finanční podpora na rekonstrukci porodních sálů byla první
etapou, jak navrátit věhlas mostecké porodnici. Proto podpoříme finanční částkou 3,2 milionu korun
také následnou rekonstrukci oddělení šestinedělí, která bude následovat,“ uvedl Vladimír Rouček,
generální ředitel Vršanské uhelné.

Na gynekologicko – porodnickém oddělení došlo k uspořádání
porodního sálu, obměně osvětlení, výměně veškerých povrchů
v celém prostoru, nově opatřenou
antistatickou podlahou v porodních boxech, novorozeneckém
boxu i na operačním sále, aby
byly splněny náročné hygienické,
stavební a provozní podmínky,
které jsou nutností pro fungující

porodnici s perinatologickým
centrem.
První maminkou, která porodila v nově zrekonstruovaných prostorách mostecké porodnice, byla
Petra Šulcová. Na svět přivedla
ve středu 16. března ve 12 hodin
syna Jaroslava. Měřil 51 centimetrů a vážil 3 460 gramů.
Připravila:
Krajská zdravotní, a. s.

Oddělení mostecké porodnice prokouklo.
Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Na seniory v kraji nezapomínáme
P

Vedoucí Odboru informatiky a organizačních věcí Jan Jelínek
(vpravo) předal techniku řediteli Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem Jaroslavu Marešovi.

odpora seniorů, to byl jeden
z volebních slibů, se kterým
současné vedení kraje uspělo
v minulých krajských volbách.
Hejtman Bubeníček stál u zrodu poradního orgánu, určeného
právě pro důchodce, starší spoluobčany, zdravotně i jinak hendikepované.
Kromě nových nápadů a realizace nejrůznějších zajímavých
akcí přispívá Ústecký kraj prostřednictvím Fondu Ústeckého
kraje na projekty zaměřené na
tuto znevýhodněnou skupinu občanů.

„Senioři bývají mnohdy opomíjeni nejen v běžném životě, kde se
s nimi často nepočítá, ale i v rámci
působení charitativních společností. Ústecký kraj proto zajišťuje
nejen sociální služby pobytového
i terénního typu, ale také podporuje různé zajímavé akce určené
právě pro seniory. Ze zkušeností
víme, že někdy stačí i menší finanční pomoc, aby udělala radost
velké spoustě lidí,“ řekl náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.
Krajská rada seniorů tak díky
příspěvku z fondu může v letošním roce nejen pokračovat ve své

záslužné činnosti, ale také podpořit kluby seniorů, kterých působí
v kraji více než 100 a často jsou
odkázány na nadšení a ochotu jejich provozovatelů. Peníze od Ústeckého kraje pokryjí z části třeba
dopravu na výlety apod.
Mezi oblíbené a pravidelně
podporované akce patří cyklus
koncertů v domovech seniorů na
Mostecku „Senioři zpívají“. Připravuje se také 5. ročník kadaňského setkání harmonikářů a heligonkářů, které má velký ohlas
jak mezi účinkujícími, tak mezi
návštěvníky a diváky.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje už tři roky pomáhá
V

březnu uplynuly tři roky
od podpisu Memoranda
o ustanovení Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Díky
paktu zaměstnanosti za tuto
dobu putovaly do kraje finanční
prostředky z dotačních programů Evropské unie i ze státního
rozpočtu a vznikly stovky pracovních míst. Činnost paktu
hodnotí předseda jeho řídícího
výboru Martin Klika.
Co je základním posláním
paktu zaměstnanosti a jak se ho
podle vás daří naplňovat?

Hlavním cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je zvýšit
konkurenceschopnost Ústeckého
kraje a zvýšit zaměstnanost v našem kraji. To lze dosáhnout pouze
intenzivní spoluprací všech jeho
členů. Členové paktu, kterými
jsou Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje, Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí n. L., Úřad práce
ČR a Regionální rada odborových
svazů ČMKOS Ústeckého kraje, společně obsáhnou základní

priority paktu. Jsou to trh práce
a zaměstnanost, vzdělávání a konkurenceschopnost, společenská
odpovědnost firem, sociální oblast a rovné příležitosti a podpora
průmyslového regionu.
Můžete zmínit konkrétní
úspěchy?
Činnost jednotlivých pracovních skupin, která je pro pak zaměstnanosti důležitá, může být
pro obyvatele Ústeckého kraje
nečitelná. Úspěchem, který je
ale hmatatelný a pochopitelný
pro všechny, jsou stovky milió-

nů korun a nová pracovní místa.
Ty do Ústeckého kraje přinesl
právě pakt zaměstnanosti a jsou
výsledkem intenzivní spolupráce
všech členů a pracovních skupin
paktu. Pokud budeme mluvit
v konkrétních číslech, pak se podařilo navýšit alokace pro Ústecký kraj v programu „Vzdělávejte
se pro růst 2“ o 38 milionů korun
a v programu „Praxe pro mladé“
do 30 let o 50 milionů korun.
Díky těmto projektům zaměstnanosti se v kraji těší z nové práce
267 lidí.

Jaké cíle si klade pakt zaměstnanosti pro nejbližší období?
Základním cílem Paktu zaměstnanosti ÚK i do budoucna
zůstává maximální podpora tvorby nových pracovních míst, vyjednání maximální podpory pro
Ústecký kraj z centrálních orgánů
pro naše občany, ale i podnikatelé
či neziskový sektor. V budoucím
období se spolu s ÚP Ústí nad
Labem hodláme maximálně zaměřit na mladé lidi, kteří jsou nezaměstnaní či nemají ukončené
vzdělávání.

Ústecký kraj

duben 2016

Hvězdy českého basketbalu se sešly na ústecké palubovce

V

ústecké sportovní hale Sluneta se na
Velikonoční pondělí konala za podpory
Ústeckého kraje největší basketbalová událost v republice All-Stars Game 2016. V průběhu sportovního odpoledne, kdy se mezi
sebou utkaly týmy Mladých pušek a Mazáků, došlo i na vložené dovednostní soutěže.

Soutěž ve střelbě z tříbodové hranice vyhrála v nabité i mužské konkurenci Karolína
Elhotová, sestra reprezentantky Kateřiny
Elhotové. Nejlepší a nejefektnější smeč předvedl nakonec jen 185 centimetrů vysoký Američan Brison White. Dovednostní týmovou
soutěž čtyřčlenných družstev vyhrálo družstvo
v čele s Michalem Čarneckým (hráč BK Sluneta Ústí) či boxerem Lukášem Konečným.
Soutěže se zúčastnila i Dara Rollins, ta také
publikum dostávala do varu svým zpěvem.

V samotném zápase se nakonec radovali
z výhry 153:113 Mazáci. Nejúspěšnějšího hráče zápasu a zároveň autora 34 bodů Nicchaeuse Doakse (Tuři Svitavy) ocenil skleněnou
cenou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Ústeckou exhibicí také vyvrcholila dobročinná akce České basketbalové federace a České televize Každý koš pomáhá. V letošním
ročníku se na nemocnou dívenku Boženku
vybralo úctyhodných 311 065 korun.

7
krátce

V

sobotu 28. května bude na Střeleckém
ostrově v Litoměřicích zahájena od 10
hodin turistická sezona Labská stezka. Až do
pěti hodin čeká na dospělé návštěvníky i jejich
ratolesti bohatý program; od divadla až po prezentaci turistických
cílů, ukázku záchranných složek a kulturního vystoupení beatboxera En.Dru. Vstup na akci je zdarma.

N

a mapu památných stromů Šluknova
přibyly další dva exempláře. Jedná se
o duby letní a jsou v parčíku v Tyršově ulici
a ve Fukově. Prvním nově vyhlášeným památným stromem je tzv. Körnerův dub, který byl vysazen roku 1913 u příležitosti odhalení pomníku básníku
Theodoru Körnerovi. Druhý památný dub roste ve Fukově v blízkosti staré cesty od bývalého hřbitova do Taubenheimu.

17.

ročník cyklistického závodu „Hvězdicovité jízdy“ Šluknovským výběžkem
je na programu v neděli 1. května. Vyjíždět se
bude během dopoledne ze všech českých a německých měst a obcí s tím, že cíl bude náměstí
ve městě nožů (rybiček), v Mikulášovicích.

V

Hejtman Oldřich Bubeníček předává
cenu nejužitečnějšímu hráči zápasu hvězd
Američanu Doaksovi.

Mladý hráč BK Děčín Šimon Ježek se svou leteckou show.

Krajská zdravotní disponuje přístrojem
pro roboticky asistovanou rehabilitaci chůze

R

ehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem (MNUL) uvádí do
provozu přístroj pro roboticky
asistovanou rehabilitaci chůze.
Jedná se o nejmodernější variantu přístroje „Lokomat Pro“,

který byl pořízen spolu s dalšími přístroji z projektu „Zdravotnické přístroje pro KZ, a. s.
– 2015“, podpořeného z Regionálního operačního programu
Severozápad. Pořízení přístroje
„Lokomat Pro“ schválila na doporučení Ústeckého kraje Komise pro posuzování rozmístění
přístrojových zdravotnických
prostředků Ministerstva zdra-

14. 5. - 15. 5. 2016

Zahájení
turistické
sezóny
v Krušných
horách
Akce nejen pro cyklisty

votnictví České republiky. Jeho
pořizovací cena byla 11 876 150
Kč včetně DPH.
Uvedení přístroje do provozu byl rovněž přítomen první
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák. Zdůraznil, že MNUL je dnes špičkově
vybavena po stránce přístrojové
i personální. Generální ředitel
Krajské zdravotní Petr Fiala uvedl, že přístroj v ústecké Masarykově nemocnici je zatím v České
republice jedinou nejmodernější
variantou s novým systémem
umožňujícím variabilní nastavení
pohybu či fixace pánve.
„Po proškolení zaměstnanců
a zkušebním provozu přístroj
uvedeme do běžného provozu od
1. dubna letošního roku. V rámci
všeobecného zdravotního pojištění zatím pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, i když
doufáme, že i ostatní pojišťovny
se brzy k nasmlouvání této péče
pro své pojištěnce přidají. Osmdesát pět procent ceny tohoto
přístroje je hrazeno z Regionálního operačního programu Severozápad a zbylých patnáct procent
uhradila Krajská zdravotní díky
navýšení kapitálového jmění z finančních prostředků svého jedi-

ného akcionáře, kterým je Ústecký kraj,“ řekl Petr Fiala.
MUDr. Pavel Maršálek, primář
Rehabilitačního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, řekl,
že zakoupením přístroje pro roboticky asistovanou rehabilitaci

chůze došlo k další modernizaci
ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního centra, zajišťujícího
péči pro pacienty po cévních mozkových příhodách a traumatech
mozku.
Připravil: KZ a OMK

Senior Art 2016 – Ústecký
kraj opět podpoří seniory

H

ejtman Ústeckého kraje ve
spolupráci s Krajskou radou
seniorů Ústeckého kraje vyhlašují výtvarnou soutěž pro seniory
z Ústeckého kraje „Senior Art
2016“. Soutěž startuje v pondělí
2. května a končí 31. května. Vyhlášení vítězů bude v září.
Soutěž je určena především pro
seniory ve věku nad 60 let s trvalým pobytem v Ústeckém kraji,
včetně uživatelů služeb domovů
pro seniory v Ústeckém kraji.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích – 1. ruční práce, 2. kresba,
malba, grafika a 3. fotografie.
Soutěžící mohou zaslat max. jednu práci v každé kategorii. Práce
musí být označena jménem a příjmením, věkem a kontaktními
údaji (adresa, telefonní číslo).

Chomutov: SKKS Chomutov,
Palackého 4995/85, 430 11 Chomutov, Louny: Pomoc bližnímu,
Vilma Svobodová, Krátká 1427,
440 01 Louny. Na obálku viditelně napište: „Senior Art 2016“
Díla budou shromážděna na
výše uvedených adresách. Z každé kategorie bude v jednotlivých
okresech vybráno okresní komisí
jedno dílo postupující do krajského kola. Tato vybraná díla budou
následně dopravena na Krajský
úřad Ústeckého kraje, kde krajská komise vybere vítězné práce
z každé kategorie.
Podrobnosti k soutěži budou
na www.kr-ustecky.cz. V případě dotazu kontaktujte Ing.
Martinu Charouzkovou, odbor
kancelář hejtmana, tel. 475 657

14. 5. Lesenská pláň od 9 hodin
Férová snídaně připravená z místních produktů se uskuteční
v prostorách Krušnohorského lidového domu a okolních lukách pod vedením členek Horského klubu Lesná v tradičních
krušnohorských krojích. Férová snídaně se uskuteční také na
Moldavě.

Doprovodný program: Koncert kapely NEBE (od 15 hodin), soutěže pro děti, výuka nordick walking, výstava outdoorového vybavení pro turistiku, prezentace nových turistických materiálů
Destinační agentury Krušné hory, stánkový prodej, představení
regionálních produktů, možnost otestování elektrokola, možnost
využití víceúčelového hřiště v Lesné bez poplatku, opékání tradičních českých špekáčků za doprovodu kytary.
Možnosti přespání: VRC Lesná, Horský hotel Lesná, vlastní stan
Lesenská pláň, Emeran I a II Klíny s možností přepravy.

Z

astupitelé Krupky odsouhlasili účast
města na projektu „Zdař Bůh, světové dědictví!“, který přispěje k propagaci
Krupky a hornických památek na jejím
území. Krupka tak získá peněžní prostředky na zapojení štoly Starý Martin do rezervačního a odbavovacího
systému na území Karlovarského a Ústeckého kraje a instalaci navigačního systému k významným montánním památkám.

N

a devíti místech po celém Ústeckém
kraji je rozmístěn přístroj AED. Jedná
se o externí defibrilátor. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje rozmístila
na veřejně přístupná místa v regionu defibrilátory. Provádění základní neodkladné
resuscitace na místě a použití AED přístroje nezdravotníky má výrazně zvýšit šanci na přežití.

P

řesně 1 557 žádostí o kotlíkové dotace dorazilo na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zaměstnanci úřadu všechny žádosti kontrolují a v nejbližších dnech bude znám přesný počet žádostí, které
je možné podpořit. Celkem je pro Ústecký kraj na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva alokováno 162 milionů korun.

N

a zámku Nový Hrad se uskutečnilo
slavnostní zahájení výstavy Českého rybářského svazu o sportovním rybolovu v Ústeckém kraji. Výstavu podpořil Ústecký kraj
a koná se pod záštitou hejtmana Oldřicha
Bubeníčka. Výstava potrvá do 29. května a poslední dubnový den proběhne na zámku v rámci výstavy „Rybářský
den na Novém Hradě“.

V

15. 5. Moldava - 670 let od první písemné zmínky o Moldavě
od 9 hodin
Moldavský půlmaraton, canicross, nordick walking start ve 12
hodin.
Otevření Malého moldavského muzea v Knihovně A. Branalda
na Moldavě.

Doprovodný program: kapela Pumpičky a ventilky, Divadlo Mazec.

Krásné Lípě v Domě Českého Švýcarska proběhla mezinárodní konference věnovaná střední době kamenné.
Na čtyři desítky evropských odborníků
věnovalo dva dny přednáškám a prezentacím svých poznatků, jeden
konferenční den byl věnován také návštěvě lokalit v národním parku
České Švýcarsko, kde byly již dříve nalezeny stopy pobytu lidí z doby
kamenné.

sobotu 30. dubna a v neděli 1. května
se v Litvínově uskuteční tradiční Valdštejnské slavnosti. Sobota bude věnována
v Zámeckém parku studentskému majálesu a neděle začne průvodem po městě,
návštěvníci přivítají hraběcí rodinu. Lidé nebudou ochuzeni ani
o rytířský turnaj s koňmi.

Představení Krušnohorské magistrály a nové turistické mapy
Krušných hor s vyznačenými cyklookruhy, vyjížďky s cykloprůvodci.

Představení Krušnohorské magistrály, Cykloregionu Krušné
hory a nové turistické mapy.

V

V

Vernisáž fotografické výstavy s názvem „Jaro a léto v Krušných horách“ společně s putovní výstavou „Krásy Krušných
hor“ v prostorách Krušnohorského lidového domu.

Prezentace Českojiřetínského spolku – spolku pro oživení
Krušnohoří, Klubu přátel krušnohorské železnice, Destinační
agentury Krušné hory.

rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014-2020 uspělo Hřensko s žádostí o dotaci na projekt zaměřený na hasiče s názvem „Práce hasičů nemá hranice“, když
za Hřensko podepsal starosta Zdeněk
Pánek smlouvu o spolupráci. Projektovým partnerem jsou němečtí
dobrovolní hasiči Feuerwehrverein Ottendorf e. V.

Díla mohou zájemci zasílat na
adresy, které jsou rozděleny podle okresních měst: Děčín: Alois
Bělota, Lidická 197, 407 01 Česká Kamenice, Ústí nad Labem:
Magistrát města Ústí nad Labem, Mgr. Lenka Jaremová, tajemnice RS ÚL, 400 00 Ústí nad
Labem, Teplice: Denní centrum
Kanape, Jarmila Čechová, Lípová 2881, 415 01 Teplice, Litoměřice: Městská knihovna Štětí,
Ing. Ivana Roubíčková, Obchodní 708, 411 08 Štětí, Most: Klub
seniorů v Mostě, Božena Belisová, Javorová 3107, 434 01 Most,

886, e-mail: charouzkova.m@
kr-ustecky.cz.
Paralelně, do konce května,
poběží také soutěž o „Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje“. Zúčastnit se mohou všechny
seniorské organizace působící
v Ústeckém kraji, které pořádají
pro své členy volnočasové a jiné
aktivity.
Přihlášky s popisem činnosti
klubu zasílejte na adresu: Svobodová Vilma, Krátká 1427, 440 01
Louny. Na obálku napište viditelně „Nejaktivnější klub seniorů
Ústeckého kraje“.

Chomutově přibylo od dubna několik
nových parkovacích míst. Nyní je možné
parkovat například za informačním centrem
a na dalších místech. Důvodem je přeplnění
kapacity parkovišť. Veškeré výnosy z parkování se opět vrací řidičům. Peníze putují do
fondu dopravní infrastruktury, ze kterého se financuje budování
nových parkovacích míst v Chomutově.

N

a pultech obchodů je další publikace
o Českém středohoří. Kniha bilancuje téměř 200 let trvající vědecký výzkum
a současně populárně vědecký popis evropsky významné paleontologické lokality
Trupelník u Kučlína. Její autoři jsou geologickými nadšenci, geologie je však pro ně rovněž náplní jejich pracovního života. Publikace
má bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci.

N

ovým předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje se stal od 1. dubna 2016
Ing. Martin Strakoš.

Ústecký kraj

8

duben 2016

Florbalový turnaj dětských domovů vyhráli kluci z Plzně

P

o kvalifikačních turnajích
se v neděli 17. dubna ve
sportovní hale Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně odehrál 8.
ročník Celostátního florblového
turnaje dětských domovů, který
se jako každoročně konal pod
záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka ve
spolupráci s UJEP a Florbalem
Ústí.
Do finálové osmičky postoupily týmy z České Kamenice,
Jablonce nad Nisou, Dlažkovic,
Duchcova, Hostouně, Plzně,
Unhoště a Horní a Dolní Čermné.
Finálový souboj nakonec
po dramatickém průběhu
vyhrál Dětský domov Domino Plzeň. Druzí skončil nováček turnaje DD Jablonec nad
Nisou a bronz brali kluci
z Hostouně.

Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Bylo jich opravdu hodně. Správně jste na fotografii poznali
Masarykova zdymadla známé
též jako Střekovská zdymadla.
Ze správných odpovědí jsme
vylosovali: Dagmar Myškovou
z Boletic nad Labem, Vladimíra
Čeřovského z Telče a Helenu
Patrákovou z Lovosic. Všem výhercům gratulujeme.
V roce 2015 byla v obci, nacházející se jihozápadně od města Most, zachráněna před jistým
zánikem kulturní památka,
která byla shodou nešťastných
okolností poničena a v torzálním stavu ponechána zarostlá
vegetací na zemědělsky využívaném pozemku. Neodkladný
restaurátorský zásah spočíval
ve vyhledání dochovaných fragmentů památky v terénu, očištění, zpevnění a fixaci nalezených
částí, doplnění chybějících částí,
transferu a osazení na nově zvolené místo, kde nebude památka
ohrožena vandalismem a bude
náležitě prezentována. Jedná se
o barokní opukové dílo, pocházející pravděpodobně z poloviny

VítĚZoVé tUrnajE se stali kluci z Plzně.

Výtěžek z turnaje pomůže
dvěma malým chlapcům

N

a zimním stadionu v Bílině
se uskutečnil druhý ročník
charitativního hokejového turnaj
BOBování 2016. Výtěžek z akce
putoval v podobě symbolického
šeku do rukou rodičů nemocných
kluků Kryštůfka a Martínka. Záštitu udělil hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Společnými silami se dokázalo vybrat na léčení chlapců
56 500 korun, tedy 28 250 korun pro každého chlapce. Na
turnaji byla spousta zajímavých

fotokVíZ

hráčů, mimo jiné extraligoví
mistři z loňské sezony - Lukáš
Horák a Pavel Písařík (HC Verva Litvínov) a především vítěz
Stanley Cupu ze sezony 20002001 Martin Škoula (Colorado
Avalanche).
„Jsme moc rádi, že se akce
vydařila, a že se hlavně podařilo
vybrat finanční prostředky pro
rodiny nemocných dětí. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat panu hejtmanovi za záštitu,“
uvedl ředitel turnaje Jiří Vydra.

kULtUrní PoZVÁnkY
rEgionÁLní mUZEUm
V tEPLicích

NOVOHRADSKÁ POUT
700 LET KARLA IV. A 670 LET ZÁVIŠE Z JIMLÍNA

Výstava 15. let Ústeckého
kraje představí v prostorách
muzea od 6. do 23. května významné mezníky z patnáctileté
existence kraje. Zároveň se zde
od 6. května představí expozice
Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků věnovaná 700.
výročí narození Karla IV. Jedinečná výstava spojená s vládou
Lucemburků v severozápadních
Čechách. K vidění do 30. října.

oBLastní mUZEUm
V mostĚ

hrÁči
předali po skončení turnaje rodičům symbolické šeky.
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Výstava Poklady Karla IV. při
příležitosti 700. výročí narození
panovníka Karla IV. bude k vidění do 12. června.
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oBLastní mUZEUm
V DĚčínĚ

Výstava 15. let Ústeckého
kraje představí v prostorách
muzea od 26. dubna až 4. května významné mezníky z patnáctileté existence kraje. Dále
je zde k vidění putovní výstava
Drobné sakrální památky
Šluknovského výběžku a Horní Lužice. Některé exponáty
budou vystaveny vůbec poprvé.
Příběhy sakrálních památek
k vidění do 27. května v rumburské pobočce.

sEVEročEskÁ
VĚDEckÁ knihoVna
V Ústí naD LaBEm

Výstava Poznej světové
dědictví UNESCO I. a II. se
koná pod záštitou české komise pro UNESCO a je věnována
70. výročí založení organizace
UNESCO. K vidění ve Velké
Hradební a ul. W. Churchilla do
3. června.

oBLastní mUZEUm
V LitomĚřicích

Výstava Zahrada či Ráj? 40
let CHKO České středohoří
představí méně známé přírodní fenomény Českého středohoří. Zároveň přiblíží vývoj
ochrany přírody v regionu od
předválečných aktivit jednotlivců až po současné projekty
Správy CHKO, které se věnují
např. zachování stepí na Lounsku nebo záchraně krajových
odrůd ovocných stromů. K vidění od 12. května do 24. července.

kříŽoVka o cEnY

DOPOUŠTÌT
SE

VYDÁVAT
PØÍJEMNÉ
AROMA

Výstava Pražské groše Karla
IV. návštěvníkům představí nejen historii pražského groše, ale
zavede je do období vlády Karla
IV. Letos je to přesně 700 let od
jeho narození. V muzejních prostorách radnice až do 21. května.

oBLastní mUZEUm
V LoUnEch
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Interaktivní výstava Historie
neobyčejné tužky vás provede
stručnou historií písma až k vynálezu tužky. Návštěvníci mají
také možnost vyrobit si vlastní
tužku nebo pastelku. Výstava
potrvá do 1. května. Stálá expozice Přírodou severozápadních Čech je zaměřena na ukázky místní fauny i flóry.

oBLastní mUZEUm
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18. století, zobrazující v reliéfu
významnou středověkou milostnou Madonu. Záslužný a náročný projekt obnovy byl podpořen
z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje za využití možnosti až
100% dotace v případě restaurátorských prací. Podíl dotace
na celkových uznatelných nákladech projektu přesáhl 88% a žadateli byla vyplacena finanční
podpora ve výši 200 000 korun.
V které obci můžeme kulturní
památku vidět a jak se nazývá?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 18. května 2016
na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n. L. nebo na e-mailovou adresu: flochova.m@kr-ustecky.cz.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

O CO

OSOBNÍ
ZÁJMENO

KORÁLOVÉ
OSTROVY

O

tázka Jaké pohádkové jméno nese historický motoráček?
byla tajenkou naší březnové křížovky. Odpověď na ni byla:
Hurvínek.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Jarmila Thérová z Liberce, R. Stuchlík z Mostu, Ivana Kařízková z Jirkova, Kristina Svobodová z Ústí nad Labem
a Jindřiška Hájková z Vejprt. Všem k výhře upřímně blahopřejeme!
I naše březnová 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 18. května,
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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