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Známe výsledky soutěže

Kraj naděloval složkám IZS

Luďan a Franta opět v Mostě

ZLATÉHO ÁMOSE
VYHRÁLA UČITELKA
Z MOSTECKÉ ZŠ

HASIČI Z OBRNIC
MAJÍ NOVÉ HELMY
A VŮZ

SERIÁLOVÍ HERCI
NAVŠTÍVILI HOSPIC
V MOSTĚ

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,
snad každý z vás jednou navštívil
webové stránky Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Jako běžný uživatel
internetu si troufám říct, že stránky
naší instituce jsou přehledné a dobře
se v nich hledá. Navíc jsou i pěkně
zpracované po grafické stránce. Hledání navíc usnadňují barevné ikony
jednotlivých odborů. Stejně tak by
měly být uživatelsky příjemné i webové stránky Vašeho města či obce.
A podle jakých kritérií se hodnotí, jak
rychle najde uživatel na webové stránce to, co hledá? Odpověď na tuto otázku dává každoročně lidem
v Ústeckém kraji soutěž Zlatý erb. Smysl soutěže spočívá nejen
v detailním srovnání webů měst a obcí či v motivaci o dosažení
co nejlepšího výsledku, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje často nový pohled na podobu a úlohu webových
stránek i užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování.
Letos se koná v regionu již 21. ročník. Loni se do krajského kola
přihlásilo třicet projektů. Věřím, že i letos bude počet přihlášených stejně vysoký. Soutěž je rozdělena do tří kategorií – nejlepší
webová stránka města, nejlepší webová stránka obce a nejlepší
elektronická služba. Vítězové postoupí do republikového finále,
které se uskuteční 1. dubna v Hradci Králové. Z celkového prvenství se v minulém roce nakonec radoval Most i Ohníč. Z výsledků
je patrné, že správci webovek společně s šikovnými grafiky chtějí občanům dopřát ten nejvyšší komfort v podobě přehlednosti
stránek. A o to by mělo v první řadě jít – o spokojeného obyvatele
měst a obcí našeho regionu.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Mostecký hospic převzal z rukou představitelů
oblíbeného seriálu šek na téměř sto tisíc
peníze pořídíme našim
„Zanemocným
klientům léky

a náplasti tišící bolest,“ prohlásila na slavnostním předání
šeku ředitelka Hospicu v Mostě
Blanka Števicová. Šek v hodnotě 93 921 korun jí předal za přítomnosti režiséra seriálu Most!
Jana Prušinovského a představitele hlavní role Luďana v podání herce Martina Hofmanna
kreativní producent Michal
Reitler.
Celková částka se vybrala při
prosincových předpremiérách
seriálu Most! v Ústí nad Labem,
Ostravě, Plzni, Praze a ve městě
Most. Akce v hospicu se zúčastnili i primátor Mostu Jan Paparega a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš.
A nakonec dorazil k překvapení
všech i Zdeněk Godla, který
v komediálním osmidílném seriálu ztvárnil Frantu.
„Seriál Most! je jeden z důvodů, proč se těším na pondělí. Fantastický projekt plodí
fantastické myšlenky a jednou

Šek předal ředitelce hospicu Blance Števicové kreativní producent Michal Reitler. Přítomen byl také
náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš (vlevo).

z nich je i darování peněz pro
tyto účely,“ řekl náměstek hejtmana Zdeněk Matouš. Seriál
Most! tvůrčího dua Jan Pruši-

V lázeňském městě byly vyhlášeny Osobnosti roku 2018 Ústeckého kraje

V

Zahradním domě v Teplicích převzaly
certifikáty Osobnosti roku 2018 Ústeckého kraje pravidelně vyhlašované vydavatelstvím Metropol. Nad čtenářskou anketou
udělil záštitu hejtman Oldřich Bubeníček.
V kategorii podnikání a management získal nejvíce hlasů Jiří Dušek, jednatel firmy
Infinity Energy z Ústí nad Labem, v kategorii veřejná správa Helena Hingarová z Diakonie ČCE Litoměřice, v kategorii kultura
PhDr. Radka Růžičková, Ph.D. z Teplic,
v kategorii sport MUDr. Miroslav Urban,
zakladatel Hopman Teamu Žatec a v kategorii dobrý skutek si ocenění odnesl Ing. Jiří Šinágl, ředitel Elektrárny Ledvice za to, že na
jednom z dvojčat vybudovali a pro veřejnost
zdarma provozují 144 metrů vysoko položenou rozhlednu s přístupným ochozem.
V závěru večera byli zvláštními cenami
poroty poctěni Lenka Machaloušová, ředitelka Arkadie, Jan Štěrba, primář lázní
a dlouholetý lékař FK Teplice a bývalý primátor Teplic, dnes předseda Senátu PČR
Jaroslav Kubera.

rovnávací výzkum Město
pro byznys jednoznačně
ukázal, že Děčín je podnikatelsky nejatraktivnějším městem pro podnikání v Ústeckém
kraji. Zasloužil se o to vstřícný
přístup magistrátu k podnika-

novský a Petr Kolečko se těší
velké divácké oblibě. Každé
pondělí jej sleduje v televizi kolem milionu diváků. Seriál trhá

mutná zpráva přišla z ústecké zoologické zahrady. Sloní
pavilon opustila po 35 letech života slonice Kala. Její život musel kvůli špatnému stavu ukončit
až zákrok veterináře. „Důvodem
byl aktuální zdravotní stav. Kala
v posledních týdnech několikrát

Zvláštní cenou poroty oceněné Osobnosti roku 2018 – Lenka Makaloušová, ředitelka Arkadie, Jan Štěrba, dlouhodobý lékař FK Teplice a Jaroslav Kubera, předseda Senátu PČR.
Za ČEZ se akce účastnila Soňa Holingerová (druhá zprava). Foto: Daniel Šeiner

telům i výhodné podmínky pro
podnikání.
Na druhé příčce se umístily
Lovosice a třetí skončilo krajské město Ústí nad Labem.
Srovnávací výzkum, jehož
výsledky byly oznámeny na
krajském setkání Svazu měst
a obcí, zpracovává analytická
agentura Datank a hodnotí
v něm všem 205 obcí s rozšířenou působností v České republice. Děčín tak stále zůstává

městem, které má nejvyšší podíl podnikatelů v kraji, přičemž
velmi vysoký je rovněž meziroční nárůst ekonomických
subjektů. Také ceny stavebních
pozemků jsou v rámci kraje na
nízké úrovni, což opět láká investory.
„Velmi intenzivně u nás pracujeme na podpoře středního
odborného vzdělávání. Zároveň nechceme, aby kvalifikovaní absolventi potom působili

jinde, a proto podporujeme
podnikání, aby u nás absolventi měli uplatnění. Neignorujeme žádné překážky, ale ani se
na ně nevymlouváme. Snažíme
se je všemi silami eliminovat.
Změny, ke kterým u nás v posledních letech dochází, vnímám velmi pozitivně a jsem
rád, že nejsem sám,“ okomentoval krajské vítězství zastupitel a předseda finančního výboru města Děčín Pavel Herites.

rekordy také v odložené a internetové sledovanosti. Díky
ní je živá sledovanost navýšena
o čtyřicet šest procent.

Ústecká zoo nechala uspat
svůj symbol, slonici Kalu

S

Děčín je podnikatelsky nejatraktivnějším městem v Ústeckém kraji

S
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upadla tak, že se nemohla sama
postavit na nohy, což se stalo
i v poslední den jejího života ve
výběhu. Proto bylo rozhodnuto
o eutanazii,“ sdělila Věra Vrabcová, tisková mluvčí Zoo Ústí
nad Labem. Nyní ve sloním výběhu zůstala pouze Delhi.
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Členové krajské a ústecké rady
se poprvé sešli u společného stolu

R

ozsáhlé opravy mostu Dr. E.
Beneše, nákup a provoz krizových bytů pro matky s dětmi či
společná rekonstrukce křižovatky
v ulicích Hrbovická, Tovární a Majakovského. To je přehled jen několika bodů prvního společného
setkání členů krajské rady a členů
Rady města Ústí nad Labem po
podzimních komunálních volbách. U řady bodů šlo hlavně o prvotní aktuální informace k problematice a budou následovat
další dílčí jednání většinou mezi
politiky, kteří mají danou oblast na
starosti. Po společném jednání se
uskutečnila i tisková konference
právě za účasti náměstka hejtmana Martina Kliky i primátora krajského města Petra Nedvědického.
Hned v úvodu jednání představil krajský radní Ladislav Drlý
pracovní podobu rekonstruovaného mostu, na kterém nyní usilovně
pracují projektanti. Rekonstrukce
mostu by dle předpokladů měla
trvat zhruba tři stavební období
a začít by měla v roce 2020. Obě
rady řešily také hlavně otázku
výstavby a fungování provizorní
lávky pro pěší v době rekonstrukce i několik podob modelů fungo-

vání dopravy. Konkrétní podoba
včetně finanční náročnosti vzejde
až z projektové dokumentace.
Zhruba v polovině letošního roku
by město dle vyjádření primátora
rádo připravilo prozatím čtyři takzvané krizové byty, které budou
určeny pro matky a děti, které se
ocitnou v tíživé životní situaci. Ústecký kraj již s městem vedl k tomuto tématu v minulosti několik
jednání a vznik bytů podpoří také
finančním příspěvkem.
Dalším bodem jednání byla
již dlouho diskutovaná křižovatka v ulicích Hrbovická, Tovární
a Majakovského, u které se již obě
strany před časem domluvily na
spolupráci v rámci rekonstrukce.
Obě rady se domluvily, že ještě
v příštím týdnu se sejdou na svých
mimořádných jednáních, aby radní odsouhlasili výběr zadavatele
a mohly tak být okamžitě podepsány smlouvy a začít výstavba.
Radní pak hovořili ještě o řešení
přechodu pro chodce u Masarykovy nemocnice, spolupráci s ústeckou univerzitou, projektech
v rámci Smart city či budoucnost
Severočeského divadla opery a baletu a ústeckého muzea.

Kraj opět vyhlásí kotlíkové dotace

V

nejbližších měsících Ústecký kraj opět vyhlásí příjem žádostí na financování výměny zastaralých zdrojů na plevná paliva. Celkem se bude jednat o 168 milionů korun a žádat o ně půjde
opět znovu pouze elektronicky. Státní fond životního prostředí se
navíc rozhodl pro města a obce připravit speciální takzvané kotlíkové půjčky, které mohou jednotlivým žadatelům pomoc s předfinancováním nákupu nového zdroje tepla. Spravovat je tedy
budou přímo obce a jednotliví žadatelé pak budou o půjčky žádat
přímo na radnicích, o kotlíkové dotace naopak stejně jako v minulosti na krajském úřadě prostřednictvím webového formuláře.
Doporučujeme zájemcům sledovat webové stránky Ústeckého
kraje a stránky krajských novin.

Krajské setkání Svazu měst a obcí
proběhlo na krajském úřadě

T

radiční každoroční krajská setkání zahájil Svaz měst a obcí
České republiky tentokrát v Ústeckém kraji. Na krajském úřadě
se sešli představitelé obcí, měst
a primátoři statutárních měst
a nechyběl ani hejtman Oldřich
Bubeníček. Právě Teplice z Ústeckého kraje se v nedávné době staly
posledním statutárním městem,
které přistoupilo do SMO.
„Jsem rád, že je Ústecký kraj
v něčem první, že letošní krajská
setkání zahajujeme právě u nás.
Oceňuji projekt svazu na spolupráci se Zakarpatím a chtěl bych
zde připomenout, že Ústecký kraj
již s touto oblastí spolupracuje
delší dobu a velmi úspěšně. Mohu
jmenovat otevření Českého domu
regionu v Užhorodě, darování sanitního vozu od Krajské zdravotní, a. s., předání hmotných darů

pro složky záchranářů v Zakarpatské oblasti a jako vrchol festival České dny v Zakarpatí, který
se konal s velkým ohlasem v září
loňského roku,“ řekl v úvodním
proslovu hejtman Bubeníček.
Dále se představila nová výkonná ředitelka Svazu měst
a obcí Radka Vladyková, která je
ve funkci, již převzala po Pavlu
Drahovzalovi, od 1. února letošního roku. Poděkovala všem partnerům krajských setkání a seznámila účastníky se strukturou,
posláním a aktivitami svazu.
Na jednání se řešila příprava
nového programovacího období
pro roky 2021 – 2027, projekty
svazu, příprava sčítání obyvatel
v roce 2021 a také změna stanov
a volba orgánů svazu.
Akce proběhla pod záštitou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

Březnové farmářské trhy

J

aro se nám pomalu blíží. Pro
obyvatele regionu budou
i v březnu připraveny na náměstích farmářské trhy. Farmáři
nabídnou lidem to nejlepší z českých výrobků té
nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské
trhy pořádá o. s.
Český um - Artificum Bohemicum
pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na březen jsou podrobně
vypsané všechny farmářské trhy
v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 6., 13., 20. a 27. března
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 9. a 23.
března od 8 do 12 hodin. Louny:
Mírové náměstí, sobota 2., 16.

a 30. března od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 5., 12., 19. a 26. března
od 9 do 16 hodin. Roudnice
nad Labem: Karlovo náměstí,
sobota 2. března od 10 do 14
hodin – Roudnický masopust
a
masopustní
trhy. Štětí: Nové
náměstí, sobota 2. března od
10 do 16 hodin.
Teplice: Náměstí Svobody, pátek 8. a 22. března od 9 do 16
hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 5., 12., 19. a 26.
března od 9 do 16 hodin, čtvrtek
7., 14., 21. a 28. března od 9 do
16 hodin. Žatec: Náměstí Svobody, pátek 15. března od 8 do
15 hodin.
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Můj názor: FIRMY A WEBMASTEŘI SE PŘEDHÁNĚJÍ V KVALITĚ ČI POPULARITĚ STRÁNEK
Ústecký kraj ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlásily krajské kolo 21. ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve
vlastním srovnání webů měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace a hodnocení pro další zlepšování. Naše dnešní otázka pro toto vydání Krajských novin zní: „Jsou webové stránky Vašeho města či obce
dostatečně přehledné a jak se za posledních pár let zlepšily (co se týká přehlednosti a informovanosti občanů)? Myslíte si, že
Zlatý erb pomáhá místním samosprávám ke zlepšení svých informačních služeb?“
a obcí a Sdružením tajemníků
městských a obecních úřadů,
dává této soutěži punc určité vážnosti.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Webové stránky a jejich přehlednost je pro občany samozřejmě důležitá. Jen škoda, že
se zde zabýváme webovými
stránkami měst a ne Ústeckého kraje, který by měl jít obcím
příkladem. Informace jsou pro
každého člověka obecně důležité. Obzvlášť, když na základě
informací máte o něčem odpovědně rozhodnout. V krajském
zastupitelstvu se nám zásadních
informací občas dostává poskrovnu. Například by se nám
mohlo, stejně jako občanům
kraje, dostat podrobných informací o nákupu neobvykle drahých autobusů. Tedy informace
o způsobu provedení a výsledku
výběrového řízení na tyto autobusy pro Dopravní společnost
Ústeckého kraje, včetně podrobného vyčíslení nárůstu ceny za
jeden autobus až o dvě třetiny
proti novým autobusům stejné
kategorie. Kraj jich nakupuje
velké množství (cca celkem 160
autobusů), tudíž by měl spíše
vyjednat množstevní slevu než
neúměrný nárůst ceny. V čem je
ten nadstandard výbavy, že jsou
tyto budoucí autobusy tak drahé
například proti autobusům, které nakoupil ČSAD Liberec a které mají navíc výrazně větší kapacitu. Opravdu záhada. Stejně
tak by byly zajímavé i informace
z oblasti právních služeb, které
se poskytují odboru dopravy Ústeckého kraje. Tyto služby se pohybují v desítkách milionů ročně. Bylo by zajímavé se dozvědět
kolik přesně a za jaké služby se
platí a nakolik jsou tyto právní
služby efektivní a pro porovnání
získat informace, kolik za stejné
služby platí ostatní kraje v ČR.
Ale pokud nám odpovědný náměstek hejtmana pro dopravu
vše objasní a doloží, že všechny
tyto výdaje jsou pro kraj Ústecký
z pohledu dobrého hospodáře
efektivní a nezbytné, nezbyde,
než panu náměstkovi udělit
místo Zlatého erbu řád Zlatého
volantu.
Dominik Hanko (SPD
a SPO), krajský zastupitel
Historie soutěže „Zlatý
erb“ sahá do roku 1999 a jsem

přesvědčen, že tato soutěž za
dlouhou dobu své existence
významnou měrou přispěla
k informovanosti o našich městech a obcích. Webové stránky
našich měst a našich obcí jsou
mnohdy tím prvním informačním kanálem, ze kterého mnozí noví návštěvníci čerpají své
informace a to jak co se týká
místních zajímavostí, historie
či turistiky, tak i ostatních záležitostí spojených s jejich pobytem. Kvalitní webové stránky
mohou být i prvním ukazatelem o tom, jak kvalitně může
fungovat místní život. Je tedy
pochopitelné, že je v zájmu
obcí vlastnit kvalitní webové
stránky. Co se týká webových
stránek mého města, kterým
jsou krásné a turisticky zajímavé Litoměřice, pak musím
konstatovat, že jsou vedeny dle
mého názoru dobře. Město má
snahu prezentovat co nejvíce
informací, ať už z chodu městského úřadu, kultury či turismu, tak i společenských akcí.
Jsem rád, že ať je politické složení na zdejší radnici jakékoliv,
snaha o kvalitní webové stránky přetrvává a to je dle mého
názoru velice pozitivní. Každé
město (a Litoměřice nevyjímaje) by mělo mít zájem zveřejňovat maximum informací
ze svého chodu. Jen tak může
být místní občan dostatečně
informován a jen tak můžeme
dosáhnout toho, aby měl zájem na správě věcí veřejných.
Díky „Zlatému erbu“ se mnohé
městské či obecní portály značně zprofesionalizovaly a zpřehlednily. Dalším znakem, kterého si jejich návštěvník musí
všimnout, je že jejich členění
se standardizovalo, což ocení
každý návštěvník neboť se díky
tomu s těmito weby a jejich
uspořádáním nemusí dlouze
seznamovat. Závěrem bych
rád zopakoval, že vidím tuto
aktivitu jako velice přínosnou
a upřímně si přeji, aby mohlo
být co nejvíce obecních webů
v této soutěži oceněno, neboť
to by mimo jiné znamenalo, že
vedení tamních obcí se snaží
dělat co nejprůhlednější místní
politiku, kterou se nebojí prezentovat svým občanům.

Radek Černý (KSČM), krajský zastupitel
Webové stránky a elektronické služby coby vymoženost
moderní doby, které nás provází
již řadu let, už dnes bereme jako
samozřejmost a nepostradatelného pomocníka k získávání
důležitých informací a zajímavostí. Těmi, kteří instalovali své
webové stránky, byly nevyhnutelně i obce a místní samosprávy.
Webových stránek využil i zákon o obcích, kde je díky němu
umístěna i takzvaná elektronická
úřední deska s povinnými informacemi pro občany. Samosprávy
se tímto stávají transparentnějšími a je také výbornou pomůckou
jednotlivých měst a obcí. Mimo
povinnosti webové stránky slouží
k dalším informacím pro občany
a návštěvníky stránek, kteří zde
mohou najít doslova přehršel
informací a aplikací jako jsou
mapové portály, pasporty, územní plány, plány zimní údržby,
pozvánky na akce, formuláře ke
stažení, prezentaci obce a nejbližšího okolí. Pro turisty bývají
stránky obce také průvodcem
a rádcem. Toto vše, aby řádně
fungovalo, se neobejde bez lidí,
kteří ony informace pravidelně
instalují a starají se o aktuálnost
a přesnost. Těmito lidmi jsou
takzvaní webmasteři na jednotlivých obcích vybraní z úředníků.
Nesmíme ani opomenout firmy,
které ve spolupráci se samosprávami zřizují webové stránky
a starají se o vzhled, aplikace,
nezbytnou přehlednost a zejména atraktivnost. Některé firmy
a webmasteři se doslova předhánějí v kvalitě a popularitě. K tomuto účelu slouží soutěž „Zlatý
erb“, která zde v České republice
existuje již od roku 1999, čímž
letos slaví 21. výročí. Tato soutěž, která je rozložena na krajská a poté celorepublikové kolo,
které letos proběhne 1. dubna
v Hradci Králové, je stále více
atraktivní a získává na popularitě, která napomáhá obcím, městům a krajům ke zlepšení jejich
informačních služeb. Už to, že
záštitu této soutěži poskytují Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra spolu s Asociací
krajů a dále pak Sdružením místních samospráv a Svazem měst

Pavel Csonka (ČSSD), krajský zastupitel
Soutěž Zlatý erb je bezpochyby smysluplnou soutěží pro
města a obce z důvodu zvyšování
kvality komunikačních kanálů
mezi samosprávou a občany. To,
že byl vyhlášen již 21. ročník, je
důkazem zájmu, že i v našem regionu se do této soutěže v tomto
roce zapojilo 14 obcí a sedm
měst. Protože jsem občanem
královského města Louny, tak
mne mrzí, že zrovna naše město
se do této soutěže nepřihlásilo. Většině občanů našich obcí
a měst není společenské dění
lhostejné a proto se snaží získávat informace právě z webových
stránek měst a obcí a to zejména v místech, kde až tak dobře
nefunguje tištěné periodikum
v podobě deníků, týdeníků nebo
nějakých radničních novin. To
také platí i pro turisty, kteří chtějí náš region navštívit a vyhledávají možnosti společenského,
kulturního nebo sportovního
vyžití. Za důležité považuji zajímavé odkazy právě pro turisty,
jako jsou například destinační
turistické agentury a informační
centra. Občan ocení zcela jistě
přehlednost, ale i dostatečnou
informovanost ze všech oblastí
samosprávy od rozklikávacího
rozpočtu až po poskytování sociálních a zdravotních služeb.
Důležité je, aby každý návštěvník webových stránek nalezl
své informace, které chce zjistit.
Proto musí existovat zpětný kanál pro obec či město, zejména
od návštěvníků webu, protože
právě oni jsou nejlepšími hodnotiteli webových stránek. Protože
rozvoj elektronizace služeb a informací je velice dynamický, je
třeba neusínat „na vavřínech“,
ale naopak obecní webmasteři
musí monitorovat rozvoj těchto služeb i v okolních městech
a inovovat web dle zpětných vazeb a potřeb občanů. Proto má
smysl soutěž jako je Zlatý erb
a za mne patří poděkování všem
městům a obcím, které se do
soutěže zapojují.

Do Mostu zavítal král elektronické hudby Ferry Corsten

D

o mosteckého hudebního
klubu Nový obzor Music
Arena přijel 15. února se svým
vystoupením holandský DJ Ferry Corsten, který patří dlouhá
léta k absolutní světové špičce
ve svém oboru. Sympatický Holanďan potěšil stovky lidí v klubu
svým setem, ve kterém zahrál
většinu svých hitů.
„Málokdy se stává, že hraji
někde mimo Prahu. A musím
říct, že to byla opravdu zábava.

Hraji po celém světě, ale způsob,
jakým si lidé v Mostě užili mou
hudbu, byl opravdu vášnivý.
Byla to paráda,“ popsal dojmy
z akce Corsten, který hraje převážně hudební styl trance přes
20 let. Za svou aktivní kariéru
získal mnoho ocenění z řad posluchačů i kritiků.
Rodák z holandského Rotterdamu Ferry Corsten. Foto:
Jiří Prokop

Ústecký kraj

únor 2019

3

Dobrá zpráva pro Litoměřicko! V okresu přibydou další spoje

O

d pondělí 18. února se opět
zlepšila doprava pro cestující na Litoměřicku, do upravených jízdních řádů přibyly další
spoje. Jedná se již o třetí vlnu
od začátku února, celkem už se
podařilo posílit dopravní obslužnost o 34 spojů, a to pouze
samostatnými silami Dopravní
společnosti Ústeckého kraje ve
spolupráci s odborem dopravy
krajského úřadu. Zařazení některých spojů je také výsledkem
jednání v rámci setkání starostů
Litoměřicka, kterého se účastnil
náměstek hejtmana pro dopravu
Jaroslav Komínek.
„Omezení autobusů na Litoměřicku jsem vnímal jako
nutnost v počátcích provozu,

ale zároveň tu byl jasný požadavek na co nejrychlejší nápravu.
Oslovili jsme proto autobusové
dopravce, zda by byli ochotni
pomoci formou subdodávek. Situace v personální oblasti je ovšem tak kritická, že nám nikdo
neuměl pomoci. Řidiči prostě
nejsou nikde. O to víc jsem rád,
že Dopravní společnost Ústeckého kraje hlásí nové nástupy.
Jak postupně noví řidiči přicházejí a zaučují se, můžeme je
nasazovat a přidávat vynechané
spoje. Věřím, že se brzy vrátíme
k původnímu plnému stavu,“
vysvětlil náměstek pro dopravu
Jaroslav Komínek.
Od 18. února se doplní linky
625 a 626 do plného stavu, linka

623 bude v pracovní dny kompletní až na noční spoj. Přednostně byly v maximální možné
míře realizovány relace kolem
Štětí – směr Újezd a směr Polepy. V pracovní dny se jedná o nárůst o 14 spojů.
• 623/140, 129, 134 a 116
(4 spoje, přednostně zapracován i požadavek z pondělního
setkání se starosty LTM na
spoj v 19:00)
• 625/113, 117 a 118 (3 spoje)
• 626/125 a 120 (2 spoje)
• 633/116 (1 spoj)
• 634/133, 130, 135 a 134
(4 spoje)
Koncem února se uskutečnilo
další pracovní jednání, kde se

vyhodnotily aktuální personální možnosti a případný výběr
dalších linek a spojů, předběžně jsou předjednány relace na
Roudnici nad Labem.
Dopravní společnost Ústeckého kraje převzala dopravu
v oblasti Litoměřicka od 1. ledna
2019 po společnosti TD BUS,
která zde dlouhodobě neplnila své smluvní závazky. Oblast
ovšem DSÚK převzala ve velmi
špatném personálním stavu, kdy
jí chybělo cca 50 % potřebných
řidičů. Proto zde byl dočasně
omezen provoz některých spojů.
Postupně se daří nabírat nové
řidiče a přidávat spoje. Aktuálně
do ideálního stavu chybí cca deset řidičů autobusů.

Euroregion Krušnohoří řešil obchvat Brandova
D
opravní komise Euroregionu Krušnohoří se sešla
na mosteckém autodromu, kde
probrala aktuální problematiku
dopravy a dopravní infrastruktury a seznámila se s činností autodromu a kurzy bezpečné jízdy.
Na tato setkání jezdí pravidelně
také náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.
Jedním z nejdůležitějších
bodů bylo projednání možnosti
vybudovat obchvat Brandova
a nového hraničního mostu.
K tomu dala negativní stanovisko obec Brandov, která se obává
těžké dopravy, proto chce nosnost silnice omezit. „Za Ústecký kraj trvám na vyprojektování
silnice tak, aby umožňovala pohyb i těžších vozidel, například

Vlevo na snímku Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana pro dopravu.

vozů IZS. Zneužívání ze strany
těžké nákladní dopravy se dá
zabránit stanovením místního
dopravního značení,“ vysvětlil
svůj postoj náměstek Komínek.
Předseda komise Petr Pípal tedy

navrhl společné jednání zástupců Brandova s a Olbernhau.
Dále představitelé Ředitelství silnic a dálnic informovali
o výstavbě dálnice R7 Praha –
Chomutov – Chemnitz, kde se

již připravuje dálniční obchvat
Loun, dokončují se úseky kolem Postoloprt a celkově by se
stavba měla dodělat v roce 2024.
Komise poté vyjádřila podporu
projektu Přeshraniční koordinace zájmové skupiny „Překlenutí
chybějícího úseku Moldavské/
Freiberské dráhy“ a doporučila projekt ke schválení. Projekt
podal Českojiřetínský spolek –
spolek pro oživení Krušnohoří
spolu s obcí Moldava a saským
partnerem Flößerhaus Rechenberg-Bienenmühle. Komise také
doporučila vytvoření nových
přeshraničních autobusových
linek. Ústecký kraj se této myšlence nebrání, v současné době
je ovšem dramatický nedostatek
řidičů.

Provoz přívozu během uzavírky Nové zastávky na autobusových
linkách Dopravy Ústeckého kraje
mostu přes Labe ve Štětí

O

d začátku dubna se předpokládá zahájení rekonstrukce mostu přes řeku Labe
ve Štětí a s tím souvisí řada dopravních opatření, která se už
nyní připravují. Jedním z nich
je zajištění veřejné přepravy
cestujících přes řeku Labe prostřednictvím přívozu.
Přívoz provizorně spojí Štětí a Hněvice a v provozu bude
po celou dobu rekonstrukce
a uzavření mostu. Předpokládaná délka jeho provozu nyní
činí přibližně 15 měsíců. Přívoz bude mít kapacitu minimálně 40 osob a přepravovat
bude i kočárky a jízdní kola.
V provozu bude denně od 4:08
hod. do 23:03 hod. a cestují-

cí bude převážet v intervalu
15 minut. Doprava přívozem
bude zdarma.
Z důvodu uzavírky mostu
budou změněny jízdní řády autobusových linek DÚK, které
zajišťují dopravní obslužnost
v této oblasti. Výlukové jízdní
řády budou zveřejněny před
zahájením rekonstrukce mostu na autobusových zastávkách, na úřadech dotčených
obcí, na webu www.dopravuk.
cz.
Veškeré informace ke změnám provozu veřejné dopravy
budou k dispozici také v dopravní informační kanceláři
DSÚK ve Štětí na Novém náměstí 139.

N

a základě požadavků obcí
a cestujících zavádí Doprava Ústeckého kraje od 3. března několik nových zastávek na
svých autobusových linkách. Na
lince 407 Staré Křečany - Krásná Lípa - Varnsdorf se spoje
prodlužují a místo koncové zastávky „Staré Křečany, Brtníky,
nám.“ končí až v zastávce „Staré
Křečany, Brtníky, Na Růžku“.
Na tuto zastávku dosud jezdila
jen linka 409. Na lince 408 Mikulášovice - Velký Šenov - Šluknov je od 3. března zřízena nová
zastávka s názvem „Šluknov, Císařský, pod Hrazeným“.
Linkové autobusy DÚK budou od 3. března nově zastavovat
i na některých autobusových za-

stávkách, kde dosud zastavovala
jen místní MHD. Na zastávce
„Chomutov, Dukelská II“ budou
stavět linky 569 a 732 na zastávce „Údlice, zahrádky“ linky 568,
569 a 732, na zastávce „Údlice,
čistička“ linky 568, 569 a 732, na
zastávce „Údlice, pila“ linky 569
a 732, na zastávce „Rokle, Hradec, rozvodna“ – linka 606 a na
zastávce „Želina, rozc.“ linka 606.
Na všech těchto zastávkách budou
linky DÚK zastavovat v obou směrech. Na zastávce „Most, Prior“
budou linky 544, 545, 721 a 733
nově zastavovat jen v jednom
směru - město Most nedoporučilo
využívat zastávku pro směr Most,
nádraží z důvodu nedostatečného
prostoru zastávkového zálivu.

Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč pozval na jednání starostů Litoměřicka náměstka pro dopravu Jaroslava Komínka.

Změny u informačních kanceláří dopravců DÚK

S

e změnami autobusových dopravců DÚK na přelomu roku
došlo ke změnám kontaktů informačních kanceláří, poskytujících informace a jízdní doklady cestujícím Dopravy Ústeckého kraje. Kanceláře společnosti TD BUS (dříve Busline)
převzaly autobusové společnosti DSÚK, AKV, ADP a Arriva
Teplice. Společnost ČSAD Slaný pak s novým rokem změnila
e-mailové adresy.
SEZNAM INFORMAČNÍCH KANCELÁŘÍ DOPRAVCŮ DÚK
Bílina (ČSAD Slaný)
železniční stanice, č. p. 466
(nádraží ČD)
417 562 883,
info.bilina@csadslany.cz

Most
(informační přepážka ČD)
Nádražní 774/1
972 425 479,
MST@CDcentrum.cd.cz

Děčín (DSÚK)
Uhelná 1907/1
(autobusové nádraží)
412 709 580, info@ds-uk.cz

Most (GW Train Regio)
Nádražní 774/1
– v informační kanceláři DP
734 640 410, info@gwtr.cz

Děčín
(informační přepážka ČD)
Čs. mládeže 89/4
972 433 113,
DCNHN@CDcentrum.cd.cz

Podbořany (ADP)
Dělnická 946
(autobusové nádraží)
415 214 311,
info@apodborany.cz

Duchcov (Arriva Teplice)
Osecká 416/10
724 676 031,
predprodej.teplice@arriva.cz

Podbořany (GW Train Regio)
Nádražní 357
– v prostorách stanice
Tel.: 734 640 410,
e-mail: info@gwtr.cz

Chomutov (AKV)
Wolkerova 6
(autobusové nádraží)
353 613 613,
info.chomutov@autobusy-kv.cz
Chomutov (GW Train Regio)
Nádražní 594
– v prostorách stanice
Tel.: 734 640 410,
e-mail: info@gwtr.cz
Kadaň (AKV)
Hřbitovní 1847
(autobusové nádraží)
353 613 613,
info.kadan@autobusy-kv.cz
Klášterec nad Ohří (AKV)
Nádražní 199
353 613 613
Litoměřice (DSÚK)
Ostrovní 465/5 (nádraží ČD)
481 368 695
Litvínov (ČSAD Slaný)
Nádražní ulice
(autobusové nádraží)
476 702 395,
info.litvinov@icomtransport.cz
Louny (DSÚK)
Hrnčířská 2391
(autobusové nádraží)
481 368 726
Lovosice (ČSAD Slaný)
Žižkova 922/28 (nádraží ČD)
416 700 194,
info.lovosice@icomtransport.cz

Roudnice nad Labem
(ČSAD Slaný)
Arnoštova 88
416 811 384,
info.roudnice@icomtransport.cz
Rumburk (AKV)
Máchova 30 (nádraží ČD)
353 613 613,
info.rumburk@autobusy-kv.cz
Štětí (DSÚK)
Nové náměstí 139
481 368 729
Teplice (Arriva Teplice)
Benešovo náměstí 358/5
417 539 713,
predprodej.teplice@arriva.cz
Teplice
(informační přepážka ČD)
Nádražní náměstí 599/53
972 421 476, TVC@info.cd.cz
Ústí nad Labem (DSÚK)
Revoluční 3088/26
800 100 613, info@ds-uk.cz
Ústí nad Labem
(informační přepážka ČD)
U nádraží 6
972 424 126,
UNLHN@CDcentrum.cd.cz
Varnsdorf (AKV)
Melantrichova 479
(autobusové nádraží)
353 613 613,
info.varnsdorf@autobusy-kv.cz

Lovosice
(informační přepážka ČD)
Žižkova 922/28
972 432 528, LVE@info.cd.cz

Žatec (Arriva Teplice)
Obránců míru 315
703 848 740,
dispecink.zatec@arriva.cz,
arriva.cz

Most (AKV)
Nádražní 774 (nádraží ČD)
353 613 613,
info.most@autobusy-kv.cz

Žatec (GW Train Regio)
Rooseveltova 699
– v prostorách stanice
734 640 410, info@gwtr.cz
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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.

Jemná přírodní kosmetika
Eoné - Eoné je malá rodinná
firma z Krásné Lípy. Zabývá se
ruční výrobou celostní přírodní
kosmetiky z rostlinných olejů,
většinou lisovaných za studena
a v bio kvalitě, z vlastnoručně
pěstovaných bylin v čistém pro-

středí Národního parku České
Švýcarsko. Výroba probíhá ve
velmi malých množstvích, vždy
až na základě objednávek. Tím je
zajištěna čerstvost, čistota a vysoká kvalita našich přípravků.
Regionální značkou certifikovaný výrobek Jasánek je výborný
jako prevence zánětů dýchacích
cest, šípkový čistící olej má výrazné regenerační účinky a absorbér mušlička s éterickým olejem Aeolus působí příznivě na
dýchací potíže.

rámci projektu Vita-Min –
Život s hornictvím proběhla,
za účasti všech partnerů a přizvaných odborníků z oblasti báňské
problematiky, druhá oborná konference v saském Freibergu a na
ní navazující exkurze v místním
rudném dole „Reiche Zeche“.
Obou akcí se zúčastnili nejen
zástupci Ústeckého kraje jako
projektového partnera, ale také
představitelé státních podniků
Povodí Ohře a Palivového kombinátu Ústí, ze soukromých subjektů pak například VÚHU a. s.
Most.
V dopoledním bloku přednášek byly za českou stranu představeny výstupy dílčího úkolu,
který si kladl za cíl analyzovat
a zmapovat vybrané drobné vodní útvary na hnědouhelných
výsypkách v Mostecké pánvi.

Podrobně byly představeny charakteristiky vybraných vodních
ploch vč. terénního a biologického průzkumu a identifikovány
případné hrozby či příležitosti,
které tyto útvary v antropogenní
krajině představují.
Odpolední blok byl tvořen exkurzí v místním, dosud aktivním
rudném dole „Reiche Zeche“.
Za doprovodu zkušených průvodců účastníci prošli část patra
v hloubce 150 metrů, se spletitým systémem chodeb a těžební
technikou.
Projekt je realizován v rámci
programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou 2014–2020. Jedná
se o společnou přeshraniční iniciativu partnerů, přičemž lead
partnerem je Saský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie a kooperačními partnery
jsou Ústecký kraj a město Oelsnitz v Krušnohoří. V rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje
zajišťuje realizaci projektu Vita-Min odbor strategie, přípravy
a realizace projektů.

Ústecký kraj vyhlásil krajské
kolo soutěže Zlatý erb 2019

Ú

stecký kraj ve spolupráci
se spolkem Český zavináč
vyhlásil krajské kolo 21. ročníku soutěže Zlatý erb (http://
zlatyerb.cz). Cílem soutěže je
podpořit modernizaci místních
samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Ty se
mohly hlásit do soutěže do konce ledna.
Odborná porota nyní vyhodnocuje výsledky a koncem března se
na krajském úřadě vyhlásí vítězo-

zdobené tradičními motivy i motivy na zakázku. Výroba perníčku
trvá 3 dny, a jak už vyplývá z příjmení cukrářky, chuť je opravdu
nebeská. Perníčky s motivy roudnických památek a hory Říp si
můžete zakoupit v Informačním
a dopravním centru Podřipska
v Roudnici nad Labem.

Červenoújezdský masopust
– červenoújezdský masopust je
tradiční lidová slavnost, která se
skládá ze „Starostenského povolení“ a vstupu masek do obce.
Masky pak průvodem obcházejí
jednotlivá stavení za doprovodu
muziky, říkadel a tematických
scének. Vše končí masopustní

vé soutěže. Ta je jako již tradičně
rozdělena do třech kategorií: nejlepší webové stránky města, nejlepší webové stránky obce a nejlepší elektronická služba.
Smysl soutěže Zlatý erb spočívá nejen ve vlastním srovnání
webů měst a obcí, ale jejich webmasterům a provozovatelům poskytuje také užitečné informace
a hodnocení pro další zlepšování. Celostátní finále se bude konat v Hradci Králové.

ba byla zahájena v roce 1993
a všechny suroviny jsou české.
Ročně v závodě vyprodukují 400
– 430 tun hořčice. Dvě třetiny
produkce tvoří plnotučná, 1 %
různé ochucené hořčice a zbytek
hořčice kremžská. Plnotučná
hořčice je vyrobena z mletých semen žlutých druhů hořčice bílé,
kremžská z mletých semen žlutých druhů hořčice s přídavkem
drcených semen hořčice černé.
V Břvanech probíhá celý technologický postup výroby hořčice
od přípravy zámelu, mletí hořčice, zrání hořčice, laboratorních
rozborů a stáčení do obalů.

Hořčice SENF - asi nebudete
věřit, že právě tato kvalitní česká hořčice, na kterou narazíte
v široké obchodní síti, se vyrábí
na bývalém statku v Břvanech
u Žatce. Bezodpadová výro-

Podřipské
perníčkování
Markéty Nebeské - z místních
surovin a vlastního včelího medu
peče Markéta Nebeská perníčky
dle rodinného receptu. Perníčky jsou různých velikostí, ručně

Projekt Vita-Min vstoupil do své finální fáze

V

veselicí a večerním pochováním
basy. Masopust pořádá spolek
Veselý venkov, který se snaží
o obnovu a udržení starých lidových tradic, vytváření respektu
a úcty ke kulturnímu dědictví
obce. Letos 16. března proběhne 7. ročník. Ve 13 hodin se
uskuteční setkání na návsi nebo
v Selském dvoře v Červeném
Újezdu u Hrobčic na Teplicku.

Překvapilo vás mile něco na vašich cestách v Krušnohoří?
Oceňte to nominací do Krušnohorské Nej

J

e turistika a cestování vaší
oblíbenou činností? Možná
jste se na svých cestách setkali
s něčím, co vás velmi mile překvapilo. Nyní můžete nově vaše
velmi pozitivní zážitky ocenit.
Pokud se staly někde v Krušnohoří, ohodnoťte je nominací do
Krušnohorské Nej.
Krušnohorská Nej je soutěž
o nejvydařenější novinku v oblasti cestovního ruchu v roce
2018 v Krušnohoří, a právě vy
můžete svého favorita ocenit
nominací do této soutěže, jejímž cílem je podpora cestovního ruchu v regionu. Nominaci
mohou udělit nejen turisté a lidé
z Ústeckého kraje, ale i ti, kteří

náš kraj navštívili, a líbilo se jim
tady.
Co všechno můžete nominovat? Vše, co vás oslovilo, zajímavá akce, zážitek, nově otevřená
restaurace, ubytování nebo třeba propagační materiál, nový
časopis o cestování, aplikace,
webové stránky, prostě cokoliv,
co podporuje cestovní ruch v regionu. Podmínkou je, aby se jednalo o novinku z oblasti Chomutovska, Mostecka, Litvínovska,
Bílinska, Teplicka a horské části
Krušných hor.
Nominace posílejte do 31.
března na info@krusne-hory.
org a označte je Krušnohorská
NEJ.

Krušnohorská rašeliniště jsou zajímavá i v zimě.

Projekt podporují Destinační
agentura Krušné hory, Okresní hospodářská komora Most,
Hospodářská a sociální rada

Mostecka a Euroregion Krušnohoří a probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka.

Ústecký kraj prezentoval nabídku
cestovního ruchu v Drážďanech a Bratislavě
Ú
stecký kraj se představil
na dvou veletrzích cestovního ruchu v Německu a na
Slovensku, odkud do regionu
tradičně míří velké množství

návštěvníků. V saské metropoli
se uskutečnil veletrh cestovního ruchu Reisemesse Dresden. Letos se zde představilo
více než 400 vystavovatelských

U stánku Ústeckého kraje bylo na drážďanském veletrhu Reisemesse Dresden plno.

subjektů a zavítalo sem více než
33 500 návštěvníků. Expozici
navštívil kromě Markéty Meissnerové, generální konzulky
Generálního konzulátu České
republiky v Drážďanech, také
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a jeho náměstek pro cestovní ruch Zdeněk
Matouš.
„Ústecký kraj dává každý rok
k dispozici část krajské expozice
o ploše 121 m2 i partnerským
subjektům cestovního ruchu,
zejména destinačním agenturám Ústeckého kraje Krušné
hory, České středohoří a České
Švýcarsko nebo jednotlivým
městům, např. Chomutov, Teplice, Most, Žatec, Šluknov a Ústí
nad Labem. Součástí expozice
byla také prezentace zahranič-

ního partnera z Polska – Powiat
Ostródzki, se kterým má Ústecký kraj uzavřenou smlouvu
o spolupráci,“ uvedl náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš.
Druhý velký lednový veletrh
se konal u našich východních
sousedů na Slovensku. Na Slovakiatouru v Bratislavě proběhla
propagace všech čtyř destinačních oblastí České Švýcarsko,
České středohoří, Dolní Poohří
a Krušné hory. Největší zájem
byl o destinaci České Švýcarsko,
která je pro Slováky známým
výletním a dovolenkovým cílem.
Letošní zájem návštěvníků byl
o kulturní památky kraje, především zámky v oblasti Českého
středohoří a zimní dovolenou
v Krušných horách.

Krajská zdravotní sestrám přidala,
i když ji rozhodnutí vlády nijak nezavazovalo
K
rajská zdravotní, a. s. od 1.
ledna letošního roku přidala zdravotníkům v nelékařských
profesích. Společnost k tomuto
kroku přistoupila přesto, že ji
rozhodnutí vlády nijak nezavazovalo. Sestrám a dalším zdravotnickým zaměstnancům pracujícím bez odborného dohledu
v nepřetržitém provozu a zaměstnancům na pozicích vrchní
sestra, staniční sestra a ostatním
vedoucím nelékařským pracov-

níkům byl na základě rozhodnutí představenstva společnosti
přiznán příplatek sedm tisíc korun. Sanitáři, praktické sestry
a další zaměstnanci, kteří pracují pod odborným dohledem
v nepřetržitém provozu, získali
příplatek dva tisíce korun.
Nad rámec příplatků, které
nastavila pro státem zřizované
nemocnice vláda, pak ve společnosti získali příplatek čtyři tisíce
fyzioterapeuti, ergoterapeuti,

sálové setry, laboranti a další
odborní zdravotničtí pracovníci
v ranním provozu. Sestry v ranním, tedy především ambulantním provozu pak mají nově příplatek 1 500 Kč. Ke zvýšení mezd
došlo také u sanitářů, ošetřovatelek a řidičů zdravotnické dopravní služby v ranním provozu.
„Těší mě, že vedení Krajské
zdravotní navýšilo od nového
roku mzdy sestrám ve směnném
provozu i přesto, že se naříze-

ní vlády týkají pouze nemocnic
zřizovaných státem. Dále kvituji
nárůst platů u sester, které pracují pouze na ranní směnu, ale
často odvádí nejtěžší práci,“ uvítala rozhodnutí představenstva
KZ Marie Lulková, vrchní sestra Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.
E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem.

Zdravotníci v nelékařských profesích v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., mají od ledna na pásce více peněz. Foto: Krajská zdravotní, a. s.
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Ústeckým Zlatým Ámosem se stala mostecká učitelka Šárka Mandicová
K
rajské regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele
České republiky se uskutečnilo
v České Kamenici. Zdaleka ne
náhodou. V České Kamenici
totiž učí současný král českých
učitelů David Turek. Na regionálním kole byl i letos, tentokrát
v roli porotce.
„Pamatuji si, jak jsem tu stál
před rokem a nevěděl jsem, do
čeho jdu,“ zavzpomínal David
Turek. Do České Kamenice přijelo šest učitelek, všechny ze
základních škol, které do ankety

Zlatý Ámos nominovali jejich
žáci. Proč?
Protože Pavlína Havelková ze 7. ZŠ Arbesa, Most „je
usměvavá, hodná a spravedlivá“, Šárka Mandicová z mostecké ZŠ Talicha „je i přes
drobný vzhled velmi fyzicky
i psychicky silná“, s Jaroslavou
Arnoštovou ze ZŠ Vojnovičova
v Ústí nad Labem „v matematice hrajeme hodně různých
logických her“, Soňa Pohlotová ze ZŠ Školní v Klášterci
nad Ohří „je vtipná a neustále

optimisticky naladěná“, Alena
Nováková ze ZŠ a MŠ Černčice
„je usměvavá a nezkazí žádnou
legraci“ a bez Jitky Paliculínové ze ZŠ a MŠ Strupčice „by
naše škola nebyla tak úžasná,
jak je“.
Tříčlenné týmy žáků obhajovaly před porotou kandidaturu
svých oblíbených učitelek s patřičnou vervou. Někteří složili
básničku, jiní vypravovali veselé příhody z vyučování a další
si připravili vtipnou scénku.
Všichni byli výborní.

Oblíbená učitelka se svými žáky.

Porota však mohla do semifinále poslat jen jednu z nich.
Nejvíc u ní zabodovali deváťáci
Šárky Mandicové ze základní
školy V. Talicha v Mostě, díky
nimž se stala ústeckou Ámoskou
a zároveň semifinalistkou Zlatého Ámose 2019. Spolu s ostatními vítězi regionálních kol se
o postup do finále utká 6. března
v zrcadlových sálech ministerstva školství. Finále se uskuteční
28. března, kdy žezlo a korunu
Zlatého Ámose předá David Turek svému nástupci.

Studenti vědí, jak se bezpečně chovat na internetu. Získali za to ceny Žáci základních škol soutěžili
Chomutov, druhé místo získal ve znalostech výpočetní techniky
nternet – dobrý sluha, špatný

I

pán. V dnešní době je stále aktuálnější znalost on-line prostředí a s ním spojená problematika
elektronické bezpečnosti. Žáci
a studenti základních a středních škol se opět mohli zapojit
do soutěže s projektem „Kraje
pro bezpečný internet“ a vyhrát
hodnotné ceny. Na Krajském
úřadu Ústeckého kraje proběhlo
předání cen výhercům krajského
kola této soutěže.
Ceny výhercům předal náměstek hejtmana pro oblast
školství, mládeže a sport Petr
Šmíd a zástupce Microsoftu Karel Klatovský. Smyslem soutěže
je podpora prevence v oblasti
elektronické bezpečnosti mládeže a preventivní aktivity snižující

V kategorii Kvíz byla vylosována Natálie Mazurová.

míru elektronické kriminality na
území jednotlivých krajů.
V rámci krajského finálového
kola Kvízu PLUS první příčku

obsadil David Naď ze Střední odborné školy energetické
a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnické školy,

David Král z mostecké Soukromé střední školy pro marketing
a ekonomiku podnikání a třetí
místo obsadil Dominik Ernest
ze Základní školy s rozšířeným
vyučováním informatiky a výpočetní techniky v Teplicích.
Oceněna byla také čtvrtá Natálie Kušnirová a pátý Honza
Kotáb.
V kategorii Kvíz byli vylosováni Natálie Mazurová, Michal Arnold a Stanislav Zatloukal, kteří
také obdrželi hodnotné ceny.
Ceny do soutěže věnoval
Microsoft, CZ.NIC a Ústecký
kraj. Kraje pro bezpečný internet je projekt Asociace krajů
České republiky. Více informací
najdete na webu www.KPBI.cz

N

a Hotelové škole, Obchodní
akademii a Střední průmyslové škole Teplice se uskutečnilo
finálové kolo 2. ročníku soutěže ve
znalostech výpočetní techniky pro
žáky 8. a 9. tříd základních škol.
Z prvního kola postoupilo 16
nejlepších „ajťáků“ ze šesti základních škol na Teplicku, kteří
museli prokázat formou jediného souhrnného testu u počítačů
své znalosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky, resp.
hardware, software, operačních
systémů a dalších podoblastí informačních technologií.

Finálový test se skládal z padesáti otázek z deseti tematických oblastí. Z vítězství se radovala ZŠ Buzulucká, jejichž žáci
obsadili první dvě místa, třetí
a čtvrté místo patří žákům ze
ZŠ Dubí 2, páté místo vybojoval
žák ze ZŠ Edisonova. Vysokou
úroveň znalostí však prokázali
všichni žáci.
Někteří úspěšní účastníci
soutěže si mohou zvolit pro své
středoškolské vzdělání oblíbený
obor Informační technologie
– IT specialista na hostitelské
škole.

Nejlepší mladí chemici Ústeckého kraje navštívili po roce Lovosice

V

sále lovosického kulturního centra Lovoš se uskutečnilo vyhlášení 7. ročníku soutěže
„Hledáme nejlepšího mladého
chemika Ústeckého kraje“. Akce
se konala pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje. Slavnostního
vyhlášení se zúčastnil také Petr
Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství a vedoucí odboru školství Dagmar
Waicová.
První čtyři žáci postoupili
do celostátního kola, které se
uskuteční 11. června 2019 na
půdě Chemicko-technologické
fakulty Univerzity Pardubice.
Vítězem krajského kola se stal
Jiří Kozma ze ZŠ a MŠ Ústí nad
Labem, Nová 5. V obou částech
soutěže (teoretické i praktické
části) dosáhl Jiří nejlepších výsledků.

Druhé místo obsadil Pavel Žáček ze ZŠ v Litoměřicích, U Stadionu 4. Rovněž Pavel dosáhl
vyrovnaných výsledků v obou
částech soutěže. Bronz vybojoval Bohdan Habor ze ZŠ v Teplicích, Metelkovo náměstí. A 4.
místo získala Anna Jaegerová ze
ZŠ v Ústí nad Labem, Rabasova.
V letošním roce se soutěže
zúčastnilo 47 základních škol
Ústeckého kraje zastoupených
celkovým počtem 1 118 žáků.
Počet přihlášených škol byl srovnatelný s loňským rokem, což
dokazuje, že popularita soutěže
Nejlepší mladý chemik Ústeckého kraje neustále stoupá. Soutěž
je zařazena MŠMT do programu
Excelence. Hlavním vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem je Svaz chemického průmyslu ČR.

Žáci ze ZŠ na Teplicku se sešli v rámci soutěže na „průmyslovce“.

Krajské město hostilo 14. ročník
Ústeckého dne ošetřovatelství

V

Náměstek hejtmana Petr Šmíd předával oceněným diplomy.

yšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická (VOŠZ a SŠZ) v Ústí nad
Labem za podpory pedagogické
sekce České asociace sester a ve
spolupráci s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem uspořádala 14. ročník odborné konference Ústecký den ošetřovatelství.
Účastníky jak z řad zdravotníků, tak i čestné hosty a zástupce
zřizovatele i Krajské zdravotní
přivítala ředitelka školy Miro-

slava Zoubková a předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel
Csonka.
Po celý den se konaly přednášky týkající se ošetřovatelství. Mezi nejzajímavější patřily
přednášky „Intervenční radiologie“ nebo „Komunikace s agresivními pacienty“.
Zdroj: PhDr. Eva Beňová
a Mgr. Eva Fridrichová, VOŠZ
a SŠZ Ústí nad Labem

Žatecká obchodka hostila veletrh fiktivních firem
Trojice žáků z ústecké školy
si z Plzně odvezla třetí místo v soutěži O

S

třední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola
z Ústí nad Labem se zúčastnila
v západočeské metropoli soutěže Region. Jednalo se o soutěž
v odborných znalostech žáků
oborů vzdělání zaměřených
na cestovní ruch a pořádala ji
Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu v Plzni.
Soutěžní tým tvořili žáci 2.
ročníku oboru Cestovní ruch

(Simona Chomová, Tereza Polanecká a Jiří Duna). Během
soutěže měl tým čtyři hodiny na
vytvoření prezentace podle zadání. Součástí byla i kalkulace
ceny a itinerář cesty. Výsledek
své práce trio žáků obhajovalo
před porotou. Druhý den byl na
programu znalostní test, který se
zaměřil na odborné znalosti z dějin kultury, zeměpisu cestovního
ruchu a služeb cestovního ruchu.

Soutěžní tým, který se na soutěž poctivě připravoval, nakonec
skončil na 3. místě a to v konkurenci dalších devíti týmů z celé
ČR a Slovenska. „Soutěž byla
přínosem pro všechny účastníky,
kteří si odvezli z Plzně nové poznatky a zkušenosti. Žáci si pochvalovali výborný servis během
celé soutěže,“ zhodnotil soutěž
Martin Beneš, učitel odborných
předmětů Cestovní ruch.

bchodní akademie a Střední
odborná škola zemědělská
a ekologická Žatec pořádala 6.
ročník regionálního veletrhu fiktivních firem. V areálu obchodní
školy se po slavnostním zahájení
akce, která proběhla pod záštitou
senátorky Zdeňky Hamousové,
rozhořel „fiktivní“ boj v rámci
obchodování mezi firmami. V kategorii o nejlepší stánek zvítězili
žáci OA, SPgŠ a SZŠ Most. Kategorii o nejlepší leták a katalog
ovládli domáci žáci. Akce se zúčastnil také náměstek hejtmana
pro školství Petr Šmíd (na snímku), který s žáky diskutoval nejen
o studiu na žatecké škole.

Na Gymnáziu v Děčíně se konalo krajské kolo Čtvrtlístku

K

Žáci se pyšní diplomy za třetí místo.

rajského kola osmého ročníku Memoriálu Rostislava
Čtvrtlíka „Čtvrtlístek 2019“,
soutěže mladých recitátorů, se
uskutečnilo na Gymnáziu Děčín. Vystupovalo zde dvanáct
soutěžících z celého regionu.
V porotě zasedla bývalá 1. náměstkyně primátorky Hana Cermonová, herečka a dabérka Stanislava Jachnická a zakladatelka

soutěže a ředitelka Městského
divadla Mladá Boleslav Janeta
Benešová.
Prvenství získal Tomáš Friese
z Gymnázia Varnsdorf, který
tak postupuje do celorepublikového finále, které se koná
4. a 5. dubna na zámku Děčín
a v Městském divadle Děčín.
Devátý ročník akce se konal
pod záštitou hejtmana Ústec-

kého kraje Oldřicha Bubeníčka.
V březnu tomu bude osm let, co
herecký svět opustil Rostislav
Čtvrtlík. Ten se do povědomí
diváků dostal nezapomenutelným hlasem herce Matthewa
Perryho (Chandlera) v seriálu
Přátelé. Zahrál si také v Četnických humoreskách a Kriminálce Anděl. Věnoval se především
divadlu a dabingu.

Ústecký kraj
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Obrničtí hasiči mají i díky Ústeckému kraji nový vůz a helmy
S

bor dobrovolných hasičů
v Obrnicích na Mostecku má
nový vůz. Zásahový speciál DA
L1Z hasiči převzali přímo v zázemí obrnické zbrojnice. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé obce, Ústeckého kraje, hasiči
z Mostu a okolních obcí a také litvínovský děkan a vikář krušnohorský Grzegorz Czerny, který hasičskému speciálu požehnal. Jeho
uživatelům pak popřál co nejméně
zásahů. „Budou-li nutné, ať mají
vždy šťastný konec,“ dodal.
Pořizovací cena speciálu je
1,994 milionu korun. „Podařilo se
získat dotaci ministerstva vnitra ve

výši 450 tisíc korun, dalšími třemi
sty tisíci přispěl Ústecký kraj. Zbytek peněz vyčlenila ze svého rozpočtu obec,“ uvedl obrnický starosta Stanislav Zaspal. Připomněl,
že kraj dotoval hasičům i nákup
deseti nových hasičských přileb.
Vůz dostal jméno Benjamin. Podle starosty Sboru dobrovolných
hasičů Obrnice Miroslava Caby
je vybaven veškerými moderními
technologiemi pro hašení požárů
pomocí vysokotlakého agregátu,
dálkovou dopravu vody a čerpání vody při povodních či likvidaci
obtížného hmyzu a další pomocné
práce výjezdové jednotky. „Vzhle-

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Domu dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvkové organizace
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: dle dohody.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2019
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: DDM Žatec - neotvírat“.

dem ke kapacitě vozu jej můžeme
využívat i k přepravě našich dospě-

lých i juniorských družstev, která
se zúčastňují každoročně řady

VÝROČÍ

Přesně před 80 lety, 15. března 1939, začala okupace českých zemí
nacistickým Německem. O den později vydal Adolf Hitler výnos o
zřízení Protektorátu Čechy a Morava (platil do kapitulace Německa
- 8. 5. 1945). 17. března 1939 se v Protektorátu začalo jezdit vpravo. Za změnu však nemohou Němci, jak se po dlouhá léta tradovalo.
Tato dopravní novinka se připravovala již v meziválečném Československu.
Dne 18. 3. 1877 zemřel v Ústí nad Labem Ernst Gustav Doerell,
český malíř krajinomaleb, který maloval převážně krajinu Českého
středohoří a Podkrušnohoří. Kousek za Ústím se nad Dolními Zálezly ve výšce 360 metrů nad meandrem Labem nachází vyhlídka
pojmenována právě po malíři Ernstovi Gustavovi Doerellovi, jehož
jméno tam připomíná pamětní deska. Z místa je nádherný výhled na
údolí řeky Labe. Na protilehlé straně údolí jsou vidět vrchy Deblík,
Varhošť a Lovoš. Dohlédnete i na zříceninu hradu Kamýk a na Portu
Bohemicu.

Seniorská obálka může pomoci při záchraně života

áchranářům v péči o osamocené seniory má pomoci
takzvaná Seniorská obálka. Tiskopis, ve kterém senioři vyplní
informace o tom, kterými nemocemi či alergiemi trpí a jaké berou léky. Obsahovat bude i kontakty na jejich blízké. Obálku
pak umístí v bytě na viditelném
místě pro případ zásahu záchranářů. K projektu se připojil také
Ústecký kraj.
Záštitu nad službou převzal
hejtman Oldřich Bubeníček
a starosta Litoměřic Ladislav
Chlupáč. Právě na Litoměřicku
odzkouší tuto službu vůbec poprvé. „Údaje v Seniorské obálce
mohou ušetřit záchranářům čas,
když jde o život pacienta,“ řekla
vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková.
Jak mohou obálku senioři získat? Kompletní sadu Seniorské
obálky lze od 1. února vyzvednout v bezbariérové kanceláři

Ústecký kraj podporuje hasiče
po celém regionu a přispívá systematicky k vybavenosti potřebnou
technikou. Například do Obrnic
směřovaly od roku 2011 pracovní
stejnokroje, plovoucí motorová
čerpadla, motorová stříkačka, zásahová obleky, hadice a překážky
pro požární sport. A to vše v hodnotě 823 tisíc korun. Stejně jako
ostatní obce, města a další relevantní subjekty, tak i Obrnice od
roku 2016 využívají dotační titul
Program na podporu JSDHO
a ostatních složek IZS, který administruje Odbor kancelář hejtmana
Ústeckého kraje.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

Dne 12. 3. 1999 vstoupila Česká republika do NATO (Severoatlantická aliance), kdy se společně s Polskem a Maďarskem stala
první zemí bývalého východního bloku (a bývalé Varšavské smlouvy,
někdejšího hlavního nepřítele NATO), která se k Alianci připojila.
Od té doby je Česká republika plně zapojena do všech činností i misí
Aliance.

Z

hasičských soutěží mimo obec,“
upřesnil.
Obrničtí hasiči využívají vedle nového speciálu také cisternu
MAN a velitelský vůz Volkswagen
Transporter, který jim věnovala
Policie ČR. Pomáhají při zajišťování požární ochrany a v případě
nouze i okolním obcím Patokryje
a Korozluky, na výpomoc k případům ale vyjíždějí i do Mostu. Členskou základnu dobrovolníků tvoří
v současné době 40 dospělých a 30
dětí. Samotná výjezdová jednotka
čítá 16 hasičů. Sbor má dlouholetou tradici, letos si připomene 132.
výročí svého založení.

MěÚ Litoměřice se vstupem
přímo z Mírového náměstí. Kancelář bude označena symbolem
„Seniorské obálky“. Sociální
pracovnice pro seniory a zdravotně handicapované občany
zároveň poradí s vyplněním karty. Sadu obdrží samostatně žijící
senioři, páry nebo rodinný příslušník po předložení průkazu
totožnosti žadatele. V případě,
že průkaz nebude předložen,
rodinný příslušník může nahlásit jméno a adresu seniora, na
kterou mu sociální pracovník
obálku přinese. Tento postup
je nastaven z důvodu zajištění
ochrany a bezpečnosti seniorů.
„Podle zájmu seniorů o Seniorskou obálku následně s městem
Litoměřice celou záležitost vyhodnotíme a v případě pozitivních výsledků, což předpokládáme, budeme šířit dál do kraje,“
dodala Petra Lafková z krajského úřadu.

dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Dětského domova a Školní jídelny, Krásná Lípa,
Smetanova 12, příspěvkové organizace
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• doklad o psychické způsobilosti podle ust. § 18 zákona č. 109/2002
Sb., v platném znění, vydaný osobou, které byla udělena akreditace
k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle tohoto zákona,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: dle dohody.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2019
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa
- neotvírat“.

Elis: Z možných rizik a nesnází jsem obavy měl, a vlastně stále mám
Ú
stecký kraj v roce 2018 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Rozhodnutí podnikat pro mne
bylo logickým vyústěním po
zkušenostech a praxi u různých

firem. Touha po samostatném
truhlaření byla tím hlavním impulzem a motivací.

Neměl jste obavu z rizika?
Tvrdí-li někdo, že nemá obavy
a strach z něčeho nového, méně
známého, tak obelhává sám
sebe. Osobně jsem z možných
rizik a nesnází obavy měl a stále
mám.

Jméno a příjmení:

Štěpán Elis

Věk:

34 let

Vzdělání:

střední (obor Truhlář/Nábytkář)

Místo podnikání:

Třebenice

Předmět podnikání: truhlařina

Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Truhlařina je krásný, ale velmi náročný obor. Hlavně v začátcích podnikání je potřeba
velkých finančních prostředků a je velmi obtížné je získat
u bankovních institucí tam, kde
člověk může ručit pouze svou
praxí a zkušenostmi. První podporu nejen morální, ale i finanční jsem na konec nalezl v rodině.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Začal jsem podnikat, protože
jsem podnikat chtěl, a teprve potom jsem se dozvěděl o možnosti požádat o krajskou dotaci pro
začínající podnikatele. Bylo to

pro mě potvrzením o správnosti
rozhodnutí.
K čemu jste dotaci především využil?
Rozhodl jsem se dotaci využít
hlavně k pořízení dalších větších
strojů, s jejichž nákupem jsem
do budoucna počítal. Rozšířil
jsem jejich nákupem výrobní
sortiment a sobě ulehčil fyzickou ruční práci.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Rád bych do budoucna pracoval hlavně s masivním materiálem, a tudíž bych chtěl dílnu
dovybavit boxem pro lakování.
Dalším z plánů je získávání zaměstnanců. Stále je co zlepšovat.

Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Seberte odvahu a zkuste podnikat, stojí to za to. Zvlášť pokud

vás podpoří dotace od Ústeckého kraje.

Ústecký kraj
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Zahrada Čech připravuje sezonu 2019

Z

ahrada Čech pomalu, ale jistě
vstupuje do nové sezony roku
2019. Ani v letošním roce nebudou chybět oblíbené tradiční výstavy Tržnice Zahrady Čech, Bydlení na Zahradě Čech, Autosalon
na Zahradě Čech, nejúspěšnější
podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech, Gastro Food Fest ani další akce nevýstavního charakteru.
Již v těchto chvílích probíhají
aktivní přípravy nadcházejících
událostí. Spojené výstavy Tržnice
Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech budou probíhat v průběhu pěti dnů od 10. do 14. dubna
a nabídnou návštěvníkům vše, co
je spojené se zahradou a vybavením domácnosti. Druhý květnový víkend bude na Zahradě Čech
jako již tradičně patřit motorismu.
Ve dnech od 10. až do 12. května
se na výstavišti v Litoměřicích

uskuteční oblíbený Autosalon na
Zahradě Čech. Jarní etapu završí
29. ročník Mezinárodní výstavy
psů, který proběhne od 18. do 19.
května.
Letní etapa bude patřit záchranářům a jako tradičně dětem.
V sobotu 15. června se uskuteční
XI. ročník Dne záchranářů Ústeckého kraje, který se bude opět odehrávat na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Poslední srpnový den
proběhne loučení s prázdninami.
Den pro děti bude plný pohádek,
vystoupení, soutěží i herních disciplín. Podzimní etapa bude opět
zahájena nejoblíbenějším a největším veletrhem Zahrada Čech.
Výstava zaměřená na všechny
zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody bude
tradičně probíhat po dobu devíti
dnů od 13. do 21. září. Ve dnech od

2. do 4. října se na výstavišti v Litoměřicích uskuteční 4. ročník akce
zaměřené na podporu technického
vzdělávání TECHDAYS. Žákům
základních a středních škol nabídne možnosti a uplatnění v oblasti
technického zaměření.
Významnou přehlídku psů přinese v neděli 6. října Krajská výstava psů. Podzimní etapu završí
festival dobrého jídla a pití. O víkendu 19. až 20. října se výstaviště
stane dějištěm již sedmého ročníku Gastro Food Festu. Po konzultaci s Asociací kuchařů a cukrářů
a vyhodnocené anketě na sociálních sítích se termín festivalu opět
přesunul zpět na podzim.
Vrcholem sezony budou Vánoční trhy se Zahradou Čech, které se
budou konat od 13. do 22. prosince na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

V loňském roce Tržnice Zahrady Čech lákala návštěvníky do svého areálu.

Kraj přispívá na obnovu památek. Ty pak soutěží v anketě

V muzeu bude prezentovaná souprava
šperků baronky Ulriky von Levetzow

S

S

družení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska i letos pořádá soutěž Památka
roku. Ta se skládá ze dvou kategorií (menší rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH a větší - rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH). Ústecký
kraj měl pouze dva kandidáty v první kategorii.
Prvním projektem je restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého v Kadani, na který
kraj přispěl částkou 190 tisíc korun v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních
památek. Druhým, a za kraj vítězným projektem se stala obnova kaple sv. Jana a Pavla ve
Stračí u Štětí, o kterém rozhodla na svém jednání krajská sekce Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska v Klášterci nad Ohří.
Tohoto vyhodnocení se zúčastnila i radní Ús-

Kaple sv. Jana a Pavla ve Stračí na Štětsku před a po rekonstrukci.

teckého kraje pro kulturu a památkovou péči
Jitka Sachetová.
Kaple sv. Jana a Pavla je menší samostatně stojící stavba situovaná ve středu návsi.
V roce 2018 proběhla druhá etapa obnovy
v částce 462 169 korun. Kompletní opravu zaplatilo ze svého rozpočtu Město Štětí.
Cenu vítězům předá předseda Sdružení
a zástupci partnerů na Sněmu Sdružení 28.
března 2019 v jihočeské Třeboni.

Cena se každoročně uděluje za nejlepší
projekt a realizaci obnovy - budovy nebo
souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např.
zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný
prostor, park apod.

oubor šperků baronky Theodore Ulrike Sophie von Levetzow patří k jedné z nejkrásnějších ukázek středoevropské
šperkařské práce 1. poloviny 19.
století. Jejich jedinečnost však
nespočívá jen v nádheře zlatnické práce či ve spojení s poslední
múzou nesmrtelného Johanna
Wolfganga Goetheho, ale především v unikátním souboru 469
mimořádně velkých českých
granátů z oblasti Třebívlicka
a Třebenicka.
A právě kazetu se šperky může
veřejnost obdivovat v Oblastním
muzeu Most pouze jeden den;
a to 14. března od 15 do 16.45
hodin. Šperky byly zrestaurovány na náklady Ústeckého kraje.
Přítomni budou členové restaurátorského a analytického týmu,
který za přísných bezpečnostních opatření po celý loňský rok
na soupravě pracoval. Kromě
zástupců Ústeckého kraje a ředitele Oblastního muzea a galerie
v Mostě se představí především

muzejní historik a archeolog Jiří
Šlajsna a knihovnice Alena Kvapilová, autorka stálé expozice
a knihy o Ulrice a spolu s nimi
pak vedoucí restaurátorského
týmu a gemolog Radek Hanus.
Souprava vznikala postupně v průběhu třiceti let a při její
tvorbě byly využity i starší granátové šperky z rodového majetku Klebelsbergů. Hlavní součástí této soupravy je víceřadý
náhrdelník sestavený z pěti šňůr,
na nichž jsou navlečeny mimořádně veliké české granáty. Ve
stejném stylu jsou provedeny
i dva párové náramky. Třetí částí
souboru je zlatá spona k textilnímu pásu. Následuje zlatý prsten
s granátem a pár zlatých náušnic
v orientálním stylu.
Příběh nenaplněné a neopětované lásky stárnoucího básníka
patří mezi největší milostné příběhy evropské historie. Baronka
zemřela v roce 1899 v Třebívlicích na Litoměřicku, kde byla
majitelkou místního panství.

Jak si Luďan s Frantou podmanili Most

T

olik zájmu Hospic v Mostě již dlouho nezažil. První
únorové úterý se v jeho prostorách tísnili novináři čekajíce na
příjezd Martina Hofmanna alias
Luďana ze seriálu Most!. Ten
se od loňského natáčení seriálu
vrátil pod Hněvín již poněkoliká-

té. „Byl jsem tu mezitím na dvou
projekcích. Jen nás s Divadlem
v Celetné sem do Mostu vůbec
nezvou,“ posteskl si představitel
Cyrana z pražského divadla a zároveň chtěl odvést pozornost na
jiné téma než na otázky týkající
se právě vysílaného komediální-

Martin Hofmann a Zdeněk Godla v mosteckém hospicu.

ho seriálu. Nepodařilo se.
„Přitom máme tak pěkná
představení,“ nechtěl opustit
svůj monolog směrem k novinářům. Sám ví, že popularita
Luďana, hlavního „hrdiny“ ze
seriálu Most!, je pouze dočasná.
Na druhou stranu ho enormní
zájem o seriál moc těší. „Věděli
jsme, že to bude dobré, ale i kvůli tématu jsme se obávali, jak to
lidé vezmou. A zatím slyšíme
ze všech stran pozitivní ohlasy.
Lidem se hlášky ze seriálu líbí,“
ví zanedlouho jednačtyřicetiletý
herec, který se dostal do diváckého povědomí rolí Jardy Hejla
v seriálu Ulice.
Během rozhovorů pro média
si to do místnosti nesmělým
krokem nakráčel Zdeněk Godla. „Jé, Franta je tady,“ zvolal
jeden z novinářů. Okamžitě se
pozornost strhla na něj. Na popularitu si zatím však nezvykl.

„Martin mi volal, jestli nepřijdu. Řekl jsem, že moc rád. Je to
dobrý kluk,“ chválil hereckého
kolegu, i když sám se za herce,
navzdory několika menším rolím ve filmech, nepovažuje. Před
kameru ho přivedl režisér Petr
Václav. Zahrál si ve filmu Cesta
ven. A ten stejný režisér ho oslovil do připravovaného snímku
Mysliveček o slavném českém
hudebním skladateli.
Diváci se u seriálu Most!
každé pondělí dobře baví, pro
Zdeňka Godlu však byly některé
scény dost náročné. Ne však co
do fyzické kondice, ale spíš o zapamatování si textu. „Těžká scéna byla například scéna v hotelu
Cascade. Tam jsem měl hodně
textu, ale nakonec to všechno
dobře dopadlo,“ smál se Godla,
který chtěl být v mládí popelářem. A v seriálu Most! se mu
přání splnilo.

Také zlatá spona náhrdelníku je osazena velkým granátem, pravděpodobně vůbec největším granátem v České republice. Foto: Pavel Škácha

Výtah je nezbytnou součástí
moderní školy

V

yšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola v Mostě zahájila 7. února 2019 provoz školního výtahu na budově A v ulici
Zdeňka Fibicha v Mostě.
Slavnostního zahájení, mimo
žáků školy, pedagogů a ostatních
zaměstnanců, se zúčastnila Radmila Krastenicsová, předsedkyně
výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost, a Monika Zeman, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství.
Úvodní slova pronesla ředitelka školy Jitka Hašková: „Pro
střední a vyšší odbornou školu,
která vzdělává žáky v sociální oblasti a též vzdělává žáky se zdravotními handicapy, je bezbariérová škola nezbytnou nutností“.
Radmila Krastenicsová školu
pochválila za její netradiční přístup k organizovaným akcím,
které jsou vždy aktuální a zajíma-

vé jak pro žáky školy, tak pro příchozí hosty. I moudrá sova, nový
maskot školy, měla příležitost
výtah vyzkoušet.

Výtah usnadní život na škole
nejen handicapovaným žákům.

Ústecký kraj
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Výběr mladších žáků Ústeckého kraje zvítězil na ZORNO Cupu

Š

estého ročníku mezinárodního házenkářského turnaje
ZORNO Cup 2019 pořádaného
slovenským oddílem HC Tatran
Stupava se zúčastnila i výprava
tří družstev z Ústeckého kraje
složená ze starších žáků HK FCC
Město Lovosice, krajského výběru mladších žáků Regionálního
házenkářského centra Lovosice
a mladších žáků HK Baník Most.
Ústecká družstva se mezi téměř 70 družstvy ze čtyř zemí
neztratila. Starší žáci Lovosic
obsadili výborné druhé místo,
když v semifinále porazili Tatran
Prešov a nestačili až ve finále na
Éles Veszprém. HK Baník Most
doplněný o hráče z Loun, Lovosic a Varnsdorfu skončil v kategorii mladších žáků na pěkném
13. místě. Nejlepšího výsledku

Kluci dali do finálového souboje všechno. A vyplatilo se.

však docílili mladší žáci Ústeckého kraje, kteří si vybojovali
zlaté medaile.
V základní skupině ani jednou
nezaváhali. Ve čtvrtfinále přestříleli Duklu Praha, v semifi-

nále pak Jičín. V cestě za zlatem
jim stáli stejně staří házenkáři
Vídně. Po napínavém boji zvítězili o jedinou branku 10:9 a brali
pohár za vítězství. Hlavní trenér
výběru Jakub Verner shrnul ví-

tězství na ZORNO Cupu: „Dobrá práce lidí kolem kluků, ať již
v mateřských klubech, tak i u výběru. Sešla se zde zkrátka dobrá
parta, která si šla za úspěchem“.
Sestava:
Brankáři: Jáchym Toužimský, Samuel Šírek (oba HK FCC
Město Lovosice). Hráči do pole:
Jan Čermák, František Linhart,
Václav Charvát, Filip Rychtařík,
Ondřej Majtan, Matyáš Kruml
(všichni TJ Lokomotiva Louny),
Matěj Formbaum, Vojtěch Buryánek, David Trefný, David Srba,
Tomáš Křížek (všichni HK FCC
Město Lovosice) a Adam Křivan (HK Baník Most). Trenéři:
Jakub Verner a Jan Čermák. Realizační tým: Jaroslav Kruml,
Martin Smola, Kateřina Vernerová a Miroslav Rychtařík.

únor 2019
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
pod mohutnou lípou stojící kříž
nacházející se v obci Moravany
na Ústecku. Na výhru se může
těšit: Jolana Dvořáková z Ústí
nad Labem, František Korel ze
Žatce a Vlasta Rudlová z Krupky. Výhercům gratulujeme.

Za dnešní hádankou se podíváme do města, které se aktuálně
objevuje každé pondělí večer na
televizních obrazovkách a baví
více jak půl druhého milionu divá-

ků. Nad městem se nachází dominanta, která je jedním ze symbolů
města. Z vyhlídkové věže, která je
součástí komplexu, si prohlédnete krajinu od úpatí Krušných hor
až po České středohoří. S hradem
je spojována osobnost alchymisty
Edwarda Kellyho, který zde byl
vězněn. V rámci zážitkové expozice můžete navštívit dílnu právě
Edwarda Kellyho. Víte, o jakou
dominantu se jedná a nad kterým
městem se tyčí?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 13. března 2019 na
e-mailovou adresu: flochova.m
@kr-ustecky.cz nebo na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební
48, 400 02 Ústí nad Labem. Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte i do
e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

Náročný zimní Milada Winter Run

V

Roudníkách na Ústecku
odstartoval zimním během
Milada Winter Run druhý ročník
sportovního seriálu Milada Tour.
Do náročného závodu se přihlásilo téměř pět stovek běžců.
I přes nepříznivé podmínky ukázali všichni běžci velké sportovní
srdce a patří jim velký obdiv.
Na hlavní desetikilometrové
trase si své loňské druhé místo
vylepšil ústecký Petr Zuda, který
o půl minuty porazil děčínského
Josefa Procházku. Třetí místo
bral Petr Cmunt. Ženský hlavní
závod ovládla duatlonová mist-

ryně světa Ulrike Schwalbe z Německa, která porazila o pouhé tři
vteřiny Simonu Nekolovou. Třetí
místo si připsala Bára Králová.
„Všem závodníkům, kteří do
toho šli společně s námi, patří
velký obdiv a respekt. Nezastavil
je ani déšť, mokro a teplota kolem
dvou stupňů,“ obdivuje sportovce organizátor Michal Neustupa.
Seriál Milada Tour pokračuje
v květnu Cyklozávodem Milada
a velkým vrcholem celé Tour bude
opět červnový Milada Run. Registrace na obě akce probíhají online
na webu www.miladatour.cz

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ

Hlavní závod měl velmi početné startovní pole.

Turnaj ve futsalu stavebních škol z celé republiky vyhrála počtvrté v řadě ústecká škola

P

rvním sportovním kláním
nového roku byl republikový
přebor futsalistů středních stavebních škol. Pod pořadatelskou
taktovkou Střední průmyslové
školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické
v Ústí nad Labem se v letošním
ročníku sešla šestice týmů z celé
republiky.
K vidění byla řada kvalitních
výkonů, kterým v celkovém
součtu opětovně kralovala hostující Střední průmyslová škola

stavební a Střední odborná škola stavební a technická v Ústí
nad Labem. Ta tak získala čtvrtou zlatou ze čtyř posledních
ročníků.
Školu reprezentovali hráči: O.
Reischel, V. Čítek, A. Čičovský,
A. Pivoňka, Z. Šmilauer, M. Tipan, D. Řezníček, D. Novotný,
M. Dvořák a L. Ferko. „Všem patří velký dík a nesmím zapomenout na pedagogy, kteří kluky na
turnaj dobře připravili,“ uvedl
Vítězslav Štefl, ředitel školy.

V muzeu se uskuteční mimořádná umělecká výstava 6 vizí skla.
Tato přehlídka různorodosti, možných způsobů vnímání a vizí impozantního materiálu, jakým sklo
bezesporu je, bude k vidění do 31.
května. Návštěvníci mohou procházet místnostmi a vidět různé sklářské techniky, například: ryté sklo,
skleněné plastiky nebo zcela současné skleněné instalace. Šest umělců
ze všech koutů Evropy bude v Děčíně prezentovat svá nevšední díla.

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

Vítězné mužstvo kluků z ústecké stavárny.

Je největší ptačí vejce pštrosí?
Vejce jako symbol plodnosti a zrození nového života. Jeho symbolika je spojována s příchodem jara.
O tom všem je nová výstava Není
vejce jako vejce. Součástí výstavy
budou i tradičně malované kraslice. Potrvá do 28. dubna 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Oblastní muzeum v Chomutově
připravilo pro velikonoční období
výstavu věnovanou tématu Křížové cesty. Ve velkém sále na radnici
budou vystaveny od 28. února dva
cykly rozměrných barokních obrazů, které na tradičních zastaveních
zachycují Kristovy pašije. Právě
období Velikonoc je pro křesťany
časem rozjímání o utrpení a vzkříšení Ježíše Krista. Oba vystavené
cykly obrazů vznikly pro františkánský klášter v Kadani. K vidění
do 27. dubna 2019.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Výstava keramiky Graniton umělecká a užitková keramika

1907 – 1928 ze soukromé sbírky
Jiřího Hořavy představí reprezentativní průřez firemní produkcí
keramiky firmy Rydl a Thon – Graniton. Na výstavě budou prezentovány nejen často publikované
předměty z okruhu ARTĚLU, ale
i běžné obchodní zboží určené pro
střední vrstvy, které umožňovaly
firmě Graniton ekonomické přežití. Předměty sbírá a dohledává
k nim veškeré informace v archivech. Tímto badatelsko-sběratelským způsobem se mu podařilo
nashromáždit téměř 500 ks keramiky Graniton a vydat obsáhlou
monografii o 400 stranách s mnoha sty fotografiemi. K vidění do 5.
května 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM V MOSTĚ
Výstava Současná česká mozaika, která je připravena akademickou sochařkou a restaurátorkou Magdalenou Kracík
Štorkánovou, ukazuje, že mozaika
není jen „socialistickým uměním“
a že výtvarná díla provedená technikou mozaiky jsou významnou
součástí naší vizuální kultury.
Výstava se koná ve výstavních
prostorách kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě. K vidění
bude do 28. dubna 2019.

MUZEUM MĚSTA
ÚSTÍ NAD LABEM
Dvě desítky velkoplošných pláten se zlomovými okamžiky české
státnosti nechali k desátému výročí Československa namalovat
němečtí továrníci z Ústí nad Labem Georg a Heinrich Schichtovi.
Výstava pod názvem Schichtova
epopeje potrvá do 30. června 2019.

křížovka o ceny

O

tázka Kdo založil soukromou ptačí rezervaci v Ústí? byla
tajenkou naší lednové křížovky. Odpověď na ni byla: Heinrich
Lumpe. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Zdeňka Peyreková z Teplic, Emerich
Martinec z Mostu, Martin Polzer z Jirkova, Miroslava Sirotková
z Ústí nad Labem a Guli de Filipo z Dubí. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše únorová 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 13. března
2019, 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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