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Poslanci a vedení kraje
budou postupovat společně

D

o letošního roku máme připravenou celou řadu aktivit. K nejdůležitějším jistě patří projekty připravené pro ROP Severozápad.
Pokud se vše vydaří a stihne, opravíme mnohé silnice, vybudujeme
obchvaty Roudnice a Chomutova, zmodernizujeme školy. Kromě
toho se připravuje koncepce zdravotnictví, na kterou tu nemocnice čekají řadu let. Věřím, že se v roce 2014 podaří dokončit přípravu na obnovení protialkoholních záchytných stanic v kraji. Zavedli
jsme povinné přijímací zkoušky do maturitních oborů, což by mělo
více motivovat žáky, aby se dobře připravili před vstupem na střední
školu. Vzdělanost je pro nás velmi důležitá a pro zvýšení úrovně vzdělávání v kraji toho děláme hodně – stipendia, motivační soutěže pro
školy, rozvojové projekty. Jednáme s několika investory, kteří projevili zájem o průmyslovou zónu Triangle. Každé nově vytvořené pracovní místo považuji za úspěch. Rok 2014 je také ve znamení dokončování zásadních soutěží na nové autobusové dopravce. Smlouvy,
které letos uzavřeme, budou platit dalších deset let a měly by zajistit
pro občany Ústeckého kraje moderní a kvalitní dopravní obslužnost.
Pro náš kraj bude samozřejmě zásadní, jak se podaří sestavit
vládu a jak vstřícní budou jednotliví ministři vůči Ústeckému
kraji. Zásadní pro nás bude nový ministr dopravy, protože sesuv
na D8 potřebuje rázné a rozhodné řešení. Současná liknavost situaci spíše zhoršuje. Věřím, že pomoci může i nově ustanovený
vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Oba kraje
řeší podobné problémy – nezaměstnanost, sociálně vyloučené lokality, kriminalitu, drogové delikty apod. a zaslouží si pozornost
vlády a systematické a koncepční řešení.
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

NA SNÍMKU jsou zleva M. Kučera, R. Holeček, J. Šenfeld, H. Aulická-Jírovcová, hejtman O. Bubeníček, náměstkyně J. Vaňhová, J. Foldyna,
Z. Kailová, Br. Schwarz, M. Benešová, St. Pﬂéger, G. Hubáčková, 1. náměstek hejtmana St. Rybák, Vl. Vozka a R. Brabec.
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Hejtman Ústeckého kraje
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Vystoupí: moderátor Vladimír Hron,
Václav Neckář, Monika Absolonová,
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou,
Orchestr Bonus a další
V průběhu večera bude možné
ochutnat vína z Ústeckého kraje

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Cena vstupenky: 300 Kč - hlavní sál
200 Kč - ostatní prostory
Předprodej vstupenek od 3. 2. 2014 na pokladně Krajského úřadu
Ústeckého kraje, na pokladně Severočeského divadla opery a baletu
Ústí nad Labem či po telefonické domluvě (+420 603 870 040)
Změna programu vyhrazena

Nominace na Cenu hejtmana

Ú

stecký kraj zveřejnil nedávno již třetí ročník výzvy k podávání návrhů na udělení Ceny hejtmana, tentokrát za rok 2013.
Veškeré nominační podrobnosti jsou uvedeny na webu kraje v sekci Nepřehlédněte, například podrobné Zásady udílení ceny, Výzva,
Souhlas s nominací navrženého ad. Jednotlivci i kolektivy a instituce
mohou navrhovat výrazné osobnosti v pěti oblastech: Regionální
rozvoj, Sociální a zdravotní oblast, Věda a výzkum, Kultura a Sport.
Návrhy lze zasílat písemně až do konce února roku 2014.

ejtman Oldřich Bubeníček
pozval na první společné jednání všechny poslance nově zvolené za Ústecký kraj. Napříč politickým spektrem byl deklarován
zájem postupovat společně ve prospěch Ústeckého kraje, a to zejména v klíčových tématech, jako je sociální vyloučení, nezaměstnanost,
životní prostředí a návrat ﬁnančních prostředků získaných těžbou
uhlí a energetikou zpět do regionu.

Prvního jednání se zúčastnilo
dvanáct ze čtrnácti poslankyň
a poslanců a také oba náměstci hejtmana Stanislav Rybák
a Jana Vaňhová spolu s radním
pro sociální věci Martinem Klikou. Poté, co hejtman představil
strategická témata klíčová pro
budoucí rozvoj Ústeckého kraje,
rozpoutala se živá diskuze. Jaroslav Foldyna za podpory Marie
Benešové vybídl kraj k opětovné

snaze o prosazení tzv. ústeckého
balíčku, sady legislativních návrhů řešících sociální oblast. V této
oblasti panovala všeobecná
shoda na tom, že je třeba citlivě
připravit zákon o hmotné nouzi
a obzvláště nekvaliﬁkovaným
občanům nabídnout možnost
odpovídající práce místo pasivního pobírání dávek.
Kandidát na ministra životního prostředí Richard Brabec ho-

Ústecký kraj zavádí opatření
pro rozvoj sociálních služeb
Strategie rozvoje sociálních služeb Ústeckého kraje vznikla jako dokument vypracovaný Pracovní skupinou v reakci na nedostatečné ﬁnancování sociálních
služeb ze strany státu a rostoucí ﬁnanční zátěže Ústeckého kraje jako zřizovatele. Závěry budou použity pro další kroky vedoucí k rozvoji zmíněných služeb, jako je zavádění standardů či evaluace.

Ú

stecký kraj jako zřizovatel
14 příspěvkových organi„
zací v oblasti sociálních služeb
se dlouhodobě potýká se značnou ﬁnanční zátěží v této oblasti, a to zejména v důsledku
státní dotační politiky od změny
ﬁnancování sociálních služeb
(s účinností nového zákona
od 1. 1. 2007). Nemůžeme ovšem neustále snižovat zátěž
šetřením. Přijetím maximálně
možných úsporných opatření by
došlo k útlumu a stagnaci rozvoje sociálních služeb, dále by
byly ﬁnancovány pouze opravy
majetku Ústeckého kraje v roz-

sahu havarijních stavů, což by
mělo v budoucnu vliv na nárůst
v oblasti investic,“ řekl hejtman
Oldřich Bubeníček.
Proto rada kraje ustavila pracovní skupinu, která zpracovala Strategii rozvoje sociálních
služeb s cílem minimalizovat
dopady krácení dotací MPSV
ČR pro jednotlivé příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociální
na rozpočet zřizovatele. Při
zpracování tohoto materiálu se
vycházelo z dostupných demograﬁckých údajů, ze zkušeností s provozovanými zařízeními

sociálních služeb, z poznatků
o jejich technickém stavu a analýzy poptávky po sociálních
službách dle jednotlivých typů
zařízení.
Přijaté závěry reagují na vývoj
počtu žádostí o umístění dle jednotlivých cílových skupin, sledují kritéria efektivnosti a maximální hospodárnosti provozu
a využitelnosti objektů zařízení
a současně i otázku zaměstnanosti v lokalitě, případně dochází i k návrhu na změnu cílové
skupiny, kde se zařízení nachází.
Pokračování na straně 7

vořil o surovinové politice státu.
Podle něj by otázka prolomení
limitů těžby hnědého uhlí měla
být spíše odborná než politická.
Akcentoval pak zejména nutnost
získat pro Ústecký kraj ﬁnanční
prostředky, které stát má z těžby
uhlí a výroby elektrické energie v našem kraji. V tomto bodě
snadno našel podporu ostatních
poslanců.
Pokračování na straně 2

Příště
v novinách
Příští Krajské noviny dostanete mezi 24. a 26. únorem.
Připravujeme reportáž o návštěvě našeho hejtmana v Žilinském samosprávném kraji,
kde jednal s předsedou ŽSK
Jurajem Blanárem. Tématem
byly další konkrétní akce vyplývající z Dohody o spolupráci
obou krajů (podepsána byla
před třemi roky). Dostane se
vám informace o tom, jak se
Žatec připravuje na oslavy první zmínky o městě před 1010
roky. Už 8. března se uskuteční
11. ples ÚK (viz plakátek nalevo). Od 3. února se začnou prodávat vstupenky za 300 a 200
korun, a to například v pokladně krajského úřadu. Na ples se
v únoru podíváme podrobněji.
A chybět nebudou ani křížovka
nebo fotokvíz o ceny!

Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Dne 15. ledna se uskutečnilo 38. zasedání RÚK (IV. volební období).

Gymnázium Duchcov
Členové krajské rady se zabývali situací na Gymnáziu a Střední průmyslové škole Duchcov a možnými variantami řešení
budoucnosti této školy. Rozhodující bude nábor nových žáků
na školní rok 2014/2015. Rada také jmenovala PaedDr. Jana Koblihu zmocněncem k problematice GSPŠ Duchcov.

Dar rodině prvního novorozence
Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí ﬁnančního daru
ve výši 15.000 Kč a věcného daru do výše 2.000 Kč paní Žanetě
Kropáčkové, matce prvního občánka Ústeckého kraje narozeného v roce 2014. Podmínkou poskytnutí daru je narození dítěte
na území kraje a trvalý pobyt matky v Ústeckém kraji.

leden 2014

MŮJ NÁZOR: O SMYSLU PAKTU ZAMĚSTNANOSTI

Pakt zaměstnanosti hledá nové cesty, jak dát lidem práci

S

trategickým cílem Paktu zaměstnanosti je
zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost
Ústeckého kraje na průměrnou míru těchto ukazatelů ve srovnání s ostatními kraji České republiky do roku 2020. Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje obsahuje čtyři strategické priority, prostřednictvím kterých
chce dosáhnout naplnění strategického cíle paktu. Jsou to Trh práce
a zaměstnanost, Vzdělávání a konkurenceschopnost, Společenská

odpovědnost ﬁrem, sociální oblast a rovné příležitosti a Podpora průmyslového regionu.
Zakládací dokumenty paktu podepsali v září
2013 představitelé čtyř subjektů, které založily tuto
společnou iniciativu: Ústeckého kraje, Krajské hospodářské komory ÚK, Hospodářské a sociální rady ÚK a Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

J

ciální rady ÚK a Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. I když se
snažíme, nedaří se nám zajistit
dostatek kvaliﬁkovaných pracovníků v technických oborech. Já
osobně od paktu zaměstnanosti
očekávám, že se podaří nastartovat systém spolupráce, který má
připravit kompetentní lidi pro
ekonomický rozvoj kraje a nabídnout více lepších pracovních příležitostí tak, aby kraj dosáhl alespoň na průměrnou zaměstnanost
v České republice. Z mé pozice
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
to vidím tak, že jde o to, aby naši
absolventi škol byli dostatečně
připraveni na potřeby praxe. Jedním z cílů, které s problematikou
přímo souvisí a které v Ústeckém
kraji považuji pro školy, jež zřizujeme, za prvořadé, je krajská
strategie na dlouhodobou podporu růstu kvality vzdělávání
jako takového, s cílem zlepšit
zejména vědomostní a odbornou přípravu žáků a absolventů.
Pakt zaměstnanosti v různých
formách už dlouhodobě působí
v mnoha ekonomicky vyspělých
zemích. Jednu z možností vidím
například v zahraniční spolupráci našich škol v rámci EU, která
by mohla významně přispět k dosažení strategického cíle v oblasti

ak hodnotí někteří krajští
zastupitelé poslání Paktu
zaměstnanosti?

Delegace do Žiliny
Schválena byla účast hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka s doprovodem na zahraniční služební cestě do Žilinského samosprávného kraje ve dnech 20.–22. ledna 2014 mj.
s osobním setkáním s Jurajem Blanárem, předsedou Žilinského
samosprávného kraje, nebo vyhlášení výtvarné soutěže pro střední školy ÚK a ŽSK s tématem Slovenské národní povstání (výročí
v roce 2014) a Ukončení 2. světové války (2015).

vhodné. Znalost jazyka, která je
vyžadována, na odbornosti v některých oborech nepřidá. Bylo
by vhodné vyučeného pracovníka
vést pod odborným dohledem
alespoň tři až dvanáct měsíců
po vyučení.

Rekonstrukce školy
Radní rozhodli o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem Modernizace výuky technických a stavebních oborů, Zateplení objektu stravovny a společenské části ve Střední škole stavební a technické, Čelakovského 5,
Ústí nad Labem, formou otevřeného řízení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 18,180 mil. Kč bez DPH.

Projekty cestovního ruchu
Krajská rada souhlasila s podáním žádosti o dotaci do ROP Severozápad pro projekt Bránou do Čech nejenom na kole s aktivitami: čtyři druhy tiskovin ve třech jazykových mutacích, resp. internetové či outdoorové kampaně, účasti na veletrzích a reklamní
předměty pro cykloturistiku. Celkové výdaje projektu budou 10,7
mil. Kč, z toho 85% podíl dotace ERDF činí 9,095 milionů korun
a povinné spoluﬁnancování z rozpočtu kraje 1,605 mil. Kč.

NAVŠTÍVILI NÁS

Josef Váňo (KSČM),
krajský zastupitel
Pakt zaměstnanosti by měl
mimo jiné přispět k tomu, aby zaměstnavatelé měli zájem i o čerstvé absolventy s výučním listem.
Zatím taková praxe běžně neexistuje. To je můj názor ověřený
z praxe učitele odborných předmětů. Každý zaměstnavatel chce
po vyučeném pracovníkovi, aby
byl odborníkem a měl praxi, ale
to učiliště nemůže zajistit. Odborníkem se učeň nestává tím, že
dostane výuční list. Pokud po vyučení nezíská práci do půl roku,
ztrácí přehled o řemeslu. Ani
dvouměsíční prázdniny po vyučení v tomto případě nejsou

Dagmar Waicová (ČSSD),
zastupitelka a předsedkyně
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Projekt Strategie rozvoje Ústeckého kraje je Pakt zaměstnanosti, který má pomoci s ekonomickým rozvojem kraje. Jeho
cílem je zlepšování podmínek
pro zaměstnanost obyvatel našeho kraje, a to především na základě spolupráce Ústeckého kraje,
Krajské hospodářské komory
ÚK, Krajské hospodářské a so-

http://paktzamestnanosti.kr-ustecky.cz/
vzdělávání a konkurenceschopnosti.

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Nebudu nic vymýšlet a takticky uvádět. Již několik let jsem
přesvědčen, že pokud v naší
zemi budou přebujelé dávky
pro některé občany, k získání
takových dávek bude stačit malý
podvod, někteří občané se budou živit počtem dětí a ne prací,
tak můžeme vymýšlet všelijaké
projekty a pakty. Nic nebude
pořádně fungovat, slušní lidé
budou stále pozadu. Lidé po 40
letech práce se dostanou na úřad
práce a to je neštěstí a tito lidé se
pak diví, co se děje, a končí jim
život...

Poslanci a vedení kraje budou postupovat společně
Dokončení ze strany 1

V rámci diskuze se hovořilo také
o dostavbě dálnice D8, výstavbě
plavebních stupňů na Labi či novelizaci zákona o veřejných zakázkách.
V závěru hejtman Oldřich Bubeníček řekl: „Pokud mají poslanci

N

a návštěvu do Ústí nad
Labem zavítala mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Polské republiky v Praze
Graźyna Bernatowicz v doprovodu rady velvyslanectví Izabelly
Wollejko-Chwastowicz. Velvyslankyni přijal hejtman Oldřich
Bubeníček, podrobně ji seznámil s Ústeckým krajem a nastínil možné oblasti spolupráce.

Součástí návštěvy bylo i setkání
velvyslankyně a hejtmana s rektorem Univerzity J. E. Purkyně René Wokounem v areálu
kampusu a diskuze o spolupráci
mezi ústeckou univerzitou a univerzitami v Polsku. Jednání se
zúčastnili i zástupci fakulty sociálně ekonomické a fakulty umění
a designu, které již s polskými
vysokými školami spolupracují.

zvolení za Ústecký kraj pro svůj region něco udělat, musí v prioritních
oblastech postupovat jednotně, bez
ohledu na stranickou příslušnost,
ale v zájmu občanů. Jsem rád, že
mezi našimi poslanci taková vůle je
a že jsme schopni najít styčné body

O studiu v saské Pirně

D

ovolujeme si vás pozvat na prezentaci česko-německého Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, která se uskuteční ve středu 12.
února od 14.00 do 17.00 hodin na Krajském úřadu Ústeckého kraje,
budova B, Dlouhá ulice, kde sídlí odbor školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu. Chceme vás informovat o nabídkách a možnostech,
které gymnázium nabízí žákům z Ústeckého kraje. Vedení školy a její
pedagogové společně s pracovníky odboru školství krajského úřadu
vám budou k dispozici a zodpoví vaše dotazy.

i mezi poslanci a vedením kraje.
Rád bych podobná setkání opakoval pravidelně, příště i se senátory.“
Jednání se zúčastnili Hana Aulická-Jírovcová (KSČM), Marie
Benešová (ČSSD), Richard Brabec
(ANO), Jaroslav Foldyna (ČSSD),

Radim Holeček (ODS), Gabriela
Hubáčková (KSČM), Zuzana Kailová (ČSSD), Michal Kučera (TOP
09), Stanislav Pﬂéger (ANO),
Bronislav Schwarz (ANO), Josef
Šenfeld (KSČM) a Vlastimil Vozka
(ANO).

Nová základna
záchranářů v Úštěku

Rekonstrukce mostecké
nemocnice je nutná

S

T

ématem schůzky hejtmana
a generálního ředitele CzechInvestu Mariana Piecha byly
nové investiční pobídky ČR, tedy
stimulační nástroj pro to, aby
renomované zahraniční ﬁrmy
a společnosti považovaly Ústecký kraj za přitažlivý pro umísťování investic do našeho kraje
a speciálně do průmyslové zóny
Triangle u Žatce. Kraj efektivně

využívá odborné pomoci agentury CzechInvest a koordinace
činností mezi těmito dvěma subjekty probíhá i v rozvoji malého
a středního podnikání v našem
regionu. Kromě M. Piecha byla
u jednání i Irena Petračková, ředitelka regionální kanceláře zmíněné agentury v Ústí n. L., a další
představitelé kraje a krajského
úřadu.

polečnost Krajská zdravotní, a.
s., (KZ) spravující pět krajských
nemocnic se chystá na velkou rekonstrukci mostecké nemocnice.
Nutnost dlouho očekávané rekonstrukce potvrzuje i Ing. Jiří Novák,
místopředsedapředstavenstvaKrajské zdravotní, a. s.: „S ohledem
na stáří budov a jejich infrastruktury, které jsou dlouhodobě ve velmi
špatném stavu, je celková rekonstrukce nutností.“ Projekt proto
počítá s rekonstrukcí plášťů budov
a střech včetně zateplení, s výměnou oken, rozvodů vody a kanalizace, sociálních zařízení, ale i vybudováním dalších výtahů a přibudou
také bezbariérové přístupy.
„Nechtěli jsme pouze oprášit
starý, několikrát odkládaný projekt.
Ten nový je zpracován tak, aby mj.
vyhovoval také platné legislativě
v oblasti energetických úspor a te-

pelných ztrát pro dotační tituly, tzn.
výrazně přísnějším kritériím. Je levnější a přitom rozsáhlejší upřesňuje
Jiří Novák. Projekt s předpokládanou cenou přesahující 150 mil. Kč
je postaven na dotaci, o kterou se
KZ uchází z vícero dostupných dotačních titulů. Konečná cena vyjde
až z otevřeného výběrového řízení.
„Hlavním cílem projektu je sice
rekonstrukce budov a občané bezesporu ocení výrazné zlepšení
jejich celkového stavu. Nezanedbatelné a pro vedení společnosti
stejně důležité je ale také výsledné
snížení energetických ztrát po zateplení. A to je velká devíza z pohledu budoucích provozních nákladů
na vytápění, snížených o 40 %. A to
u druhé největší nemocnice v kraji
není málo,“ dodává Jiří Novák.
Jiří Vondra,
tiskový mluvčí Krajské zdravotní, a. s.

V SANITCE ZZS výjezdového stanoviště v Úštěku se připravuje na další
akci zdravotní záchranářka Petra Jelenová.

V

Úštěku na Litoměřicku sídlí v budově místní požární
stanice od ledna nová, už 21. výjezdová základna Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje (ZZS ÚK). Slavnostního
zprovoznění se zúčastnili hejtman
Oldřich Bubeníček, jeho 1. náměstek Stanislav Rybák, starosta
Úštěku Pavel Kundrát, ředitel
ZZS ÚK Ilja Deyl a mnoho dalších
hostů. Dojezdový čas k pacientům
ve spádové oblasti se díky této základně zkrátí o deset minut.

Oprava budovy vyšla na 1,7
mil. Kč, přičemž 700 tisíc korun
poskytl formou dotace Ústecký kraj a zbytek hradilo město.
Záchranka tu má garáž pro
jednu z osmi nejnovějších sanitek, které ZZS ÚK pořídila před
několika měsíci, i prostory s potřebným zázemím. Pronájem je
zajištěn na deset let. Letos vyjde
provoz stanice na téměř šest
milionů korun. V místě bude
působit jedna posádka se záchranářem.

Ústecký kraj
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V

Ústeckém kraji hledalo k 31. 12. 2013 práci
65 820 lidí, o 326 více než v listopadu. Nejhůře je
na tom okres Most, kde chodí na Úřad práce 10 724
lidí (13,5 %), Ústí nad Labem (12,7 %) a Chomutov
(11,9 %). V celé republice bylo pak bez práce 596 833 lidí.
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Nových šestnáct kilometrů
rychlostní komunikace R7

K

rajský úřad zajistil opakovaný kontrolní odběr vzorků ze skládky CELIO v Litvínově, kde jsou neutralizované
kaly před jejich spálením v cementárně.
Vzorky byly analyzovány v akreditované
laboratoři. Podle výsledků vzorky vyhověly.

T

ým lovosických gymnazistů získal v celostátní soutěži Příběhy 20. století zvláštní cenu veřejnosti za
Příběh jednoho drogisty. V rámci ocenění studenti obdrželi od vzdělávací společnosti poukaz na využití služeb a produktů v hodnotě 20 tis. Kč, který věnovali své škole.

V

areálu hraniční předávací stanice plynovodu Gazela v Brandově na Mostecku předala ﬁrma NET4GAS dary obci Brandov a městu
Hora Sv. Kateřiny – dvě hasičská auta Mercedes
Benz a Tatra. Využívat je budou jednotky dobrovolných hasičů.

Ú

stecký kraj plánuje na rok 2014 zahájení výstavby dvou důležitých silničních obchvatů, a to kolem Chomutova
a Roudnice nad Labem. Obě investice se pohybují v řádech stovek
milionů korun, kraj na ně chce získat peníze z ROP Severozápad.

M

ěsta a obce Ústeckého kraje uspěly v soutěži Parádní web, v níž se
hodnotí kvalita webové prezentace samospráv. V kategorii obcí zvítězily webové stránky Chuderova
na Ústecku, mezi obcemi s rozšířenou působností zvítězil Most.

Z

ačal 16. ročník Zlatého erbu, soutěže o nejlepší oﬁciální internetové stránky a elektronickou službu obcí a měst. Přihlašovat se mohou na www.zlatyerb.obce.cz. V únoru začnou
hodnocení v krajích, na jaře budou už celostátní výsledky.

V

celostátním ﬁnále soutěže O klobouk
kouzelníka Pokustóna zaměřené na zajímavé pokusy ve fyzice a chemii uspěli tepličtí gymnazisté. Mezi 33 účastníky vyhrál
Vlastimil Hudeček s Kávovarem šíleného
vědce, třetí byli M. Mašek a S. Šiška.

S

polupráce kraje se Saskem v činnosti
zdravotnických záchranářů má konkrétní obrysy. O aktuálních otázkách jednali v Drážďanech na saském ministerstvu
vnitra i v zemském sněmu odborníci z našeho kraje. Delegaci vedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

R

ada Ústeckého kraje souhlasila se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem Sanace
silnice II/608 průtah Terezín s předpokládanou hodnotou 33 milionů korun bez DPH.

Z

ámek Peruc, místo, kde vznikaly obrazy
malíře Emila Filly s obrovskou hodnotou,
je na prodej. Vyvolávací cena je 15 milionů, dalších zhruba 100 milionů budou stát opravy. Perucká radnice na koupi zámku nemá peníze, Ústecký kraj ji zvažuje.

S

peciální komise bude vybírat nového ředitele
Krajské zdravotní, a. s., která sdružuje pět nemocnic v kraji. V komisi budou zástupci představenstva a dozorčí rady KZ a zástupci jediného akcionáře, tedy Ústeckého kraje. Přihlásilo se šestnáct zájemců.

U

obce Vysočany jižně od
Chomutova bylo těsně před
Vánocemi předáno do užívání
motoristické veřejnosti dalších
16 kilometrů rychlostní komunikace R7. Jako silnice ve správě státu přišla investora na 4,43
miliardy korun. Slavnostního
zprovoznění se zúčastnili také
hejtman Oldřich Bubeníček (na
snímku první zprava) a radní

pro dopravu Jaroslav Komínek
i představitelé Ředitelství silnic
a dálnic, tedy investora stavby,
Státního fondu dopravní infrastruktury a ﬁrem, které se ujaly role zhotovitele dvou úseků
stavby. Nový úsek je přístupný
od kruhového objezdu na silnici
I/27 od Mostu na Plzeň (u zóny
Triangle) nebo od Nových Spořic u Chomutova.

Další smlouva pro Autobusy Karlovy Vary
Ú

stecký kraj uzavřel počátkem letošního roku čtvrtou
smlouvu na zajištění autobusové
dopravy v další části kraje – oblast
Mostecká pánev vysoutěžila společnost Autobusy Karlovy Vary
s nabídkou 25,89 Kč/km. Smlouvy jsou platné od roku 2015 na deset let a zajišťují občanům kraje
veřejnou dopravu moderními nízkopodlažními autobusy. Náš kraj
bude potom pro potřeby dopravní
obslužnosti rozdělen nově do 15
oblastí. Aktuálně probíhají či jsou
ukončena výběrová řízení v deseti
z nich, poslední budou vypsána
začátkem února 2014.

„Pro společnost Autobusy
Karlovy Vary je to již třetí vysoutěžená oblast. Cestující hodnotí
tohoto dopravce kladně, o čemž
svědčí vítězství v anketě Dopravce roku 2013. Nové smlouvy
mají zajistit v oblasti autobusové
dopravy pro občany Ústeckého
kraje vysoký standard a vítám,
že v další oblasti bude poskytovat
služby dopravce, který zvládá plnit náročné požadavky smlouvy,“
řekl při předání podepsaných
smluv řediteli dopravní společnosti Zdeňku Suchanovi radní
pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (na snímku vpravo).

Silničáři: „Co dělá zima, proč nesněží?“
Buď už v těchto dnech zoufáme nad hroznou nadílkou sněhu a už na podzim
avizovanými arktickými mrazy, nebo ten podiv chlapů ze Správy a údržby silnic (SÚS) Ústeckého kraje nadále platí a zima nesněží, ale odpočívá. Možná,
však jen nabírá sílu před začátkem jara...

N

a krajském úřadu byla výstavka činností a výrobků sociálně terapeutických dílen z celého kraje. Představilo se šest
organizací výrobky z keramiky, textilu, mýdla, těsta, dřeva či papíru. Expozice byla součástí projektu Podpora sociálních služeb v ÚK.

V

prvním čísle časopisu Střelecká revue v r. 2014
byl zveřejněn obšírný článek o závodech v praktické střelbě IPSC Severočeský pohár 2013 a Krajský přebor Ústeckého kraje, jednoho ze sponzorů.
Střílelo se v Žalanech, Ústí a v Nečichách u Loun.

P

ětasedmdesát sportovců reprezentovalo Ústecký
kraj na Hrách VI. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR v Kraji Vysočina. V minulých dnech soutěžili v pěti
městech ve všech osmi sportech. Ke Hrám ZODM se
vrátíme podrobně v únoru.

R

ekonstrukce hnědouhelné elektrárny Počerady přijde asi na 500 mil. Kč. Budou
ekologizovány výrobní bloky a ubude škodlivých látek unikajících do ovzduší. Od roku
2016 bude elektrárna splňovat nové emisní limity oxidů dusíku.

ZLEVA JSOU Václav Honauer, Zdeněk Ludvík a Pavel Wutschka. Všichni jsou řidiči sypače, v době naší návštěvy se
ale společně připravovali na náhradní práci – výspravu komunikací. V pytlích mají zimní studenou obalovanou směs.

O

no je to těžké vyjet za reportáží pro měsíčník k silničářům a chtít fotky ze zimní
údržby silnic. V sídle krajské
SÚS v Dubí se přesně v polovině
ledna místo opravování sypačů,
doplňování vozů solí, inertními
materiály nebo solankou, roze-

pisováním nočních a brzkých
ranních služeb a sháněním dalších pracovníků pro externí spolupráci na zimní údržbu tisíců
kilometrů silnic spíše brousily
řetězy do motorových pil a pracovníci Súsky nakládali pytle se
zimními asfaltovými směsmi a

povídali si o tom, kde co kvete a
jestli aspoň na mrznoucí ranní
mlhy bude třeba jejich zásahu.
Zima je tedy už skoro v polovině a zatím žádnou vrásku do
tváří lidí ze Súsky nepřidělala.
V pěti provozech po celém kraji jich je asi 520, ale práce mají

samozřejmě i teď dost. Sypou
namrzlé silnice, občas odhrnují
nějaké ty nafoukané sněhy, ale
hlavně i v zimě a na sklonku roku
využili dodatečných 40 milionů
korun, které dostali od Státního
fondu dopravní infrastruktury, a podobnou sumu od svého
zřizovatele. Silničáři tak mohli
opravit řadu kilometrů silnic ve
správě kraje, tedy II. a III. třídy.
Čtvereční metr nového živičného povrchu přijde na nejméně
400 korun, to včetně frézování,
vyrovnávky, nástřiku a pěticentimetrové vrstvy živice. Museli
také opravit krajnice, propustky,
mostky nebo kanalizační vpusti.
V době naší návštěvy se na
mnoha místech kraje prováděly
opravy výtluků na komunikacích, kmenoví zaměstnanci SÚS
prořezávali křoviny, zajišťovali
průklesty stromů i odvodňování komunikací, upravovali vodorovné a myli svislé dopravní
značení a čekali, zda zima přijde
a sklady soli se budou otevírat
častěji.
Zatím mají v SÚS ÚK docela
solidní úspory (sůl, brigádníci,
přesčasová práce), ale...

Ústecký kraj
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Díváme se na příjmy (11,99 miliardy korun) a výdaje (13,02 mld. Kč) Ústeckého kraje v letošním roce

Rozpočet na rok 2014
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014–2018, s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2014. Krajský rozpočet pro letošní rok kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně ﬁnancování projektů a poskytování ﬁnančních podpor.
v mil. Kč

Příjmy

11 991

Výdaje celkem, z toho:

13 018

Běžné výdaje

10 935

Kapitálové výdaje

2 083

Saldo: příjmy - výdaje

-1 027

Financování celkem, z toho:

1 027

Prostředky minulých let

224

Úvěrový rámec 2012–2015

895

Předﬁnancování evropských projektů z cizích zdrojů

Příjmy: 11 991 mil. Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh

Objem v mil. Kč

Podíl na celkových příjmech v %

3 817
583
169
7 422

31,8
4,9
1,4
61,9

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

Příjmy – porovnání rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:
Rozpočet na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 195 mil. Kč) nižší o 204 mil. Kč, tj. snížení o 1,7 %.
Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 60 mil. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 50 mil. Kč).
Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013 (4 446 mil. Kč) představují nárůst
o 123 mil. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

303

Splátka jistiny úvěru 2010–2011

-140

Splátka jistiny úvěru 2011–2013

-80

Splátka jistiny úvěrového rámce 2012–2015

-95

Splátka návratné ﬁnanční výpomoci

-80

Financování: 1 027 mil. Kč
Financování rozpočtového schodku ve výši 1 027 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení volných ﬁnančních prostředků,
úvěrového rámce na roky 2012–2015 a cizích zdrojů na předﬁnancování evropského podílu k projektům realizovaným
Ústeckým krajem zejména v rámci Regionálního operačního programu Severozápad při současném splácení jistin cizích
zdrojů (úvěry na roky 2010–2011 a 2011–2013, úvěrový rámec na roky 2012–2015 a splátka návratné ﬁnanční výpomoci).
Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27. listopadu 2013 a doporučila krajskému zastupitelstvu, aby návrh přijalo. To se stalo na zasedání ZÚK dne 11. prosince loňského roku.

Výdaje: 13 018 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
Dotace obecním školám

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:

10,2 %
Objem
v mil. Kč
7 096
2 233
1 598
534
452
362
214
105
93
56
25
250

Odvětvové třídění
Vzdělávání a školské služby
Doprava
Územní rozvoj a cestovní ruch
Sociální věci
Činnost krajského úřadu
Zdravotnictví
Kultura a ochrana památek
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí
Tělovýchova a zájmová činnost
Činnost zastupitelstva
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Rezerva

Podíl na celkových
výdajích v %
54,5
17,2
12,3
4,1
3,5
2,8
1,6
0,8
0,7
0,4
0,2
1,9

9,9 %

5,4 %
4,3 %
3,7 %

1,0 %
1,9 %

31,6 %

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
Projekty spoluﬁnancované
z EU
Dopravní obslužnost
Provozní výdaje

32 %

Krajské dotační programy,
podpory, dary a dotace
Stavby
Nákup investičního majetku
Rezerva

Struktura kapitálových výdajů:
v mil. Kč v %
838
40,2
479
23,0
356
17,1
237
11,4

Výdajový rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,
dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů
(např. spoluﬁnancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU).

Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
Investice do cyklodopravy
Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle, IOP - Technologické centrum, Severočeské divadlo s. r. o. atd.)

Běžné výdaje: 10 935 mil. Kč (84,0 % celkových výdajů)

Podpora cizím subjektům (spoluﬁnancování v rámci ROP 7,5 %, Fond vodního hospodářství ÚK,
Fond životního prostředí ÚK, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje ÚK a ostatní dotační tituly)

152

7,3

Ostatní kapitálové výdaje

21

1,0

Návrh rozpočtu na rok 2014
z toho:
Běžné výdaje
Výdaje
Výdaje
celkem
obligatorní
fakultativní
10 935
10 507
428

Schválený
rozpočet
na rok 2013
10 858

Rozdíl návrhu
rozpočtu na rok 2014
a schváleného
rozpočtu roku 2013
77

v mil. Kč
Změna návrhu
rozpočtu roku 2014
proti schválenému
rozpočtu roku 2013
100,7 %

Kapitálové výdaje: 2 083 mil. Kč (16,0 % celkových výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 2014
z toho:
Výdaje
Výdaje
obligatorní
fakultativní
2 083
434
1 649

Kapitálové
výdaje celkem

Schválený
rozpočet
na rok 2013
1 419

Rozdíl návrhu
rozpočtu na rok 2014
a schváleného
rozpočtu roku 2013
664

v mil. Kč
Změna návrhu
rozpočtu roku 2014
proti schválenému
rozpočtu roku 2013
146,8 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 27,5 % kapitálových výdajů), ale
i provozním přebytkem ve výši 312 mil. Kč. Pro pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky
2012–2015 ve výši 895 mil. Kč. a cizí zdroje na předﬁnancování evropských projektů ve výši 303 mil. Kč.
Z důvodu předﬁnancování některých projektů s evropským podílem ﬁnančního krytí je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový
rámec na roky 2012–2015 a cizí zdroje, ze kterých je toto spoluﬁnancování kryto do doby obdržení dotace.

Největší investiční akce (jde o projekty spoluﬁnancované z Evropské unie):
Rozpočet projektu v roce 2013
ROP – Nová komunikace u města Chomutova III. etapa
ROP - Nová komunikace u města Roudnice nad Labem
ROP – Labská stezka č. 2 – etapa 3
ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Břežany
ROP - REKO úseku D8 - Bříza - hr. Středočeského kraje, silnice II/240, 1. a 2. část

v mil. Kč

celkem

z toho podíl ÚK

300
189
110
106
98

45
29
16
16
15

Výdaje – porovnání rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:
Rozpočet pro rok 2014 (13 018 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2013 (12 277 mil. Kč) vyšší o 741 mil. Kč, což
přestavuje nárůst o 6,0 %. K navýšení dochází především z důvodu zvýšení výdajů na realizaci projektů spoluﬁnancovaných z ROP Severozápad.
Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz
odkaz http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp? id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706.

Několik komentářů radního Ladislava Drlého
Uvolněným členem Rady Ústeckého kraje s gescí
pro investice, majetek a ekonomiku je Ing. Ladislav
Drlý. Odpověděl nám na několik otázek k letošnímu rozpočtu.
Prošlo naplnění krajské pokladny bez problémů?
V krajské radě i v zastupitelstvu byl rozpočet schválen bez
větších zádrhelů, nakonec všichni víme, že s ohledem na ekonomiku naší země jsou sestavování
obecních i krajských rozpočtů
věcí obtížnou a i v našem rozpočtu jde o maximum možného.
Jaké jsou priority rozpočtu?
Především jde o čtyři oblasti:
o vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, o maximální
využití ﬁnančních prostředků
z EU a dalších ﬁnančních mechanismů k rozvoji kraje, dále

o investice do vlastního majetku
a konečně o podporu rozvojových akcí a projektů s následnou
úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.

Musíme si uvědomit, že asi
polovina výdajů jde od státu přes
kraj dále na ﬁnancování školství
a platy učitelů nebo jsou miliony korun smluvně vázány a vydáváme je na základní služby
občanům. Prostředky, s nimiž
bychom mohli nakládat zcela
volně, tvoří v rozpočtu jen malou část.

Jak byl rozpočet pro letošek sestavován?
Tento rozpočet jsme sestavili tak, aby umožnil uvolnit co
nejvíce prostředků k použití
pro obnovený program ROP
Severozápad. Jedná se nejen
o vlastní podíl a předﬁnancování
evropského podílu při realizaci
vlastních projektů ze zásobníku
schváleného
zastupitelstvem
a zahrnuje také prostředky

Které položky v krajském rozpočtu jsou zásadní a veřejnost je
přivítá?
Zajištění dopravní obslužnosti v celém regionu za 1,29 mld.
Kč, peníze na chod všech našich
příspěvkových organizací (kultura, sociální oblast, zdravotnictví ad.) ve výši 1,72 miliardy a
připraveno máme i 1,6 miliardy
na spoluúčast v projektech ROP,
jak už jsem zmínil.

na úhradu individuálních korekcí a dalších plateb souvisejících s obnovením činnosti ROP
Severozápad. Potěšitelné je, že
se nám podařilo při sestavování
rozpočtu dosáhnout úspory 312
milionů Kč u běžných provoz-

ních výdajů a mohli jsme o tuto
částku posílit kapitálové výdaje.
Ve výdajové oblasti je přes 13
miliard korun, tato suma v současné těžké době nepůsobí až tak
nedostatečně...

V čem vidíte možná rizika pro
hospodaření kraje v roce, který
začíná?
Nevíme například, zda se naplní
vývoj v určení daňových příjmů,
které ministerstvo ﬁnancí předpokládá. U provozních nákladů
našich příspěvkových organizací
lze velmi těžko odhadnout dopady
vnějších vlivů (ceny energií, navýšení minimální mzdy apod). Není
také zcela vyjasněno ﬁnancování
zařízení sociální péče – v této oblasti nejsou naše požadavky ministerstvem práce a sociálních věcí
zcela uspokojeny, dokonce se podíl
státního rozpočtu u nadále snižuje.
Rizika vidíme i ve vyšší inﬂaci, jež
vyplývá z oslabeného měnového
kurzu naší koruny, nebo ve spoluﬁnancování projektů jiných žadatelů
v ROP Severozápad.
Děkujeme za rozhovor.

Ústecký kraj
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Favorit bude propagovat učební obory
S

třední škola stavební a
technická v Ústí nad Labem – Krásném Březně představila výsledek práce svých
žáků – kompletně zrestaurovaný automobil Škoda Favorit.
Ten bude sloužit jako školní reklamní vozidlo. Na projektu se
podíleli žáci autooborů školy,
hlavně oboru mechanik-opravář motorových vozidel pod
vedením učitelů odborného
výcviku.

M

inulé pondělí se v Podbořanech otevřely všem
zájemcům o studium, rodičům
i partnerům školy dveře gymnázia a střední odborné školy,
tedy zařízení, které je příspěvkovou organizací kraje. Ředitel školy Jiří Bejček připravil
s učiteli a žáky zajímavou prezentaci a hosté si rovněž mohli
prohlédnout odborné učebny,

dílny a další pracoviště. V rámci
návštěvního dne byla slavnostně
otevřena nová odborná učebna
mechatroniky. Mezi hosty podbořanské akce byli i náměstek
ministra školství Jindřich Fryč,
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová a předsedkyně zastupitelského výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Dagmar Waicová.

Vozidlo věnoval na úpravu
mistr odborného výcviku Jaroslav Pešek. Ten vedl skupinu
žáků 2. a 3. ročníku při celkové
rekonstrukci, která probíhala
v kroužku technické dovednosti
ve školní autodílně v Povrlech.
„Zrekonstruované auto svědčí
o tom, že naši žáci umí pracovat
dobře, s nadšením a ještě dokážou odvést něco navíc pro dobré
jméno školy,“ řekl ředitel školy
Vítězslav Šteﬂ.

Zajímavý projekt studentů Zájem o technické obory

N

a lounském Gymnáziu Václava Hlavatého se uskutečnil další soubor přednášek projektu Absolventi studentům organizovaného pod
hlavičkou zatím neoﬁciální Absolventské asociace GVH. Jejími zakladateli je pět absolventů gymnázia – Miroslav Křivánek, Petra Minaříková,
Jiří Urban, Ondřej Šubrt a Miroslav Švestka. Projekt je zaštítěn ředitelem
školy PaedDr. Milanem Riegerem a výchovným poradcem Mgr. Jaroslavem Řeřichou. Cílem projektu je předat studentům gymnázia zkušenosti
ze studia na vysoké škole a následného pracovního uplatnění.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Ú

stecký kraj se potýká s vysokou nezaměstnaností. Budeme i nadále krajem s převažující
průmyslovou výrobou, ale také
krajem se značným potenciálem
zemědělské produkce. Ústecký
kraj bude nadále podporovat rozvoj těchto oblastí, tak aby do konce roku 2020 došlo k výraznému
poklesu počtu nezaměstnaných
až na průměrnou celostátní hodnotu Aby tento záměr a tyto charakteristické ukazatele mohly být
naplňovány, je potřeba změnit
současný trend středoškolského vzdělávání. Část budoucích
studentů středních škol je třeba

získat pro studium technických
a přírodovědných oborů. A právě
proto podal kraj úspěšnou projektovou žádost v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a stal se
příjemcem dotace. Takto vzdělaní
studenti budou mít daleko větší
příležitost pracovního uplatnění.

Projekt je složen ze dvou částí. V investiční budou na zapojených školách vybudovány
laboratoře a odborné učebny.
Neinvestiční část, bude sloužit
pro přípravu programu pro žáky
základních škol, a bude popularizovat přírodovědné a technické
obory na SŠ a poslouží přípravě
pedagogů i výukových materiálů.
Do projektu je vybráno 12 středních škol. Každá z nich oslovila

ZŠ, s nimiž bude spolupracovat,
aktivit se zúčastní přes 9 000 žáků
základních škol.
Zajímavostí tohoto projektu je,
že do různých forem činnosti budou zapojeni i odborníci z praxe,
střední školy budou spolupracovat s průmyslovými a zemědělskými podniky. Počítá se i s účastí
odborníků vysokých škol. Projekt
může být dotován částkou až
do výše 140 milionů Kč.

J

sme žáky „osmiček“ základní
školy v ústecké Rabasově ulici
a v rámci projektu podpory technických a řemeslných oborů jsme
navštívili pod vedením paní učitelky I. Nemetové Střední průmyslovou školu v Ústí, kterou zřizuje
Ústecký kraj. V jejím středisku
v ul. Výstupní jsme se rozdělili
do skupin, které doprovázeli vybraní studenti střední školy. Navštívili jsme různé dílny, kde jsme
se seznámili s obory, které můžeme na této škole studovat. Fasci-

noval nás způsob, jak věci fungují, třeba alarm, pneumatické
písty, kompresor nebo svařování
optických kabelů. Dívky se zajímaly o napojování telefonických
linek, spojování obvodů, odesílání složenky nebo doporučených
dopisů. Exkurze se nám velmi
líbila, odcházeli jsme spokojeni
a někteří začali uvažovat o tom,
že po základní škole budou studovat některý z oborů právě na této
střední škole.
Žáci 8.A a 8.B ZŠ Rabasova

O tom, proč je v Teplicích Dobrá škola – Gymnázium Teplice
O tom, že střední škola je kvalitní a její absolventi v ní získají opravdu dobré
vzdělání, jež mohou dál zhodnocovat a rozšiřovat na vysokých školách a potom v zaměstnání nebo soukromé praxi, rozhoduje více faktorů. Pedagogický
sbor, spolupráce s vysokými školami nebo možnými zaměstnavateli či úspěšnost studentů v celostátních vědomostních soutěžích, tedy středoškolská
odborná činnost. Zařadit sem musíme také úspěšnost při maturitách nebo
v tom, kolik studentů je přijato ke studiu na vysokých školách a také mimoškolní, sportovní a další volnočasové aktivity.
krajská až po celostátní a mezinárodní kola. A v soutěžích
v nejrůznějších předmětech
– chemii, fyzice, biologii, jazycích, ale také v umění a sportu.“ Podobná kritéria byla hodnocena i v soutěži celostátního
projektu Excelence středních
škol 2013. V něm teplický gympl dostal mimořádnou dotaci
230,8 tis. Kč, a to bylo nejvíce

RNDr. ZDENĚK BERGMAN na škole kdysi maturoval a později, po
studiích na Univerzitě Karlově, se do gymnázia vrátil nejprve jako
pedagog a v roce 1992 se stal jeho ředitelem.

P

ro školní rok 2012/2013 vyhlásil odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského
úřadu novou soutěž pro střední
školy zřizované Ústeckým krajem. Právě mnohé z výše uvedených aktivit byly mezi hodnocenými kritérii. Přihlásilo se
dvaadvacet krajských středních
škol a při vyhlašování výsledků
loni v listopadu převzal trofej,
diplom i ﬁnanční cenu pro školu (1,2 mil. Kč) ředitel Gymnázia Teplice RNDr. Zdeněk
Bergman. Právě v jeho kanceláři „historické“ budovy gymnázia (z r. 1904, ale to tady byla c.
k. reálná škola) v teplické ulici
Čs. dobrovolců jsme hovořili

o tom, proč právě tato páteřní
škola získala další titul Dobré
školy. „Status páteřní školy bylo
asi snazší získat,“ říká ředitel
Bergman. „Jedním z hlavních
kritérií byl počet žáků, a my
tady vzděláváme přes osm stovek mladých lidí.“ Dodejme, že
v tomto školním roce je na škole
patnáct tříd osmiletého gymnázia a o jednu více ve čtyřletém
studijním cyklu. O 832 žáků,
chcete-li studentů, se stará sedmdesátičlenný pedagogický
sbor. „A Dobrá škola?“ pokládá si otázku sám ředitel. „Tady
jsme byli oceněni hlavně za loňské úspěchy ve vědomostních
soutěžích od okresních přes

ze všech škol v Ústeckém kraji
a 11. místo v ČR.
V soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje získalo teplické gymnázium hodně bodů i za podíl
žáků s vyznamenáním, za vydavatelskou činnost pedagogů,
za živé vztahy s partnerskými
školami v patnácti zemích Evropy a za spolupráci s vysokými
školami. Patří k nim především
ústecká Pedagogická fakulta
UJEP a také univerzity ve Wolverhamptonu (Velká Británie)
i rakouském Štýrském Hradci.
Gymnázium Teplice sídlí
ve třech budovách na dohled
od zámeckého parku a lázeň-

JSME VE SKLENÍKU tropických rostlin a zvířat nejrozličnějších druhů z celého světa, která jsou i venku
v areál Bioparku. Na snímku je učitel biologie Tomáš Sedlák se žákyní Vendulou Lipšovou (8.B). Pod epifytním kmenem, jenž simuluje stromoví jako v deštném pralese, přeměřují hroznýše královského.

ského centra města. Mají tu už
docela známý Biopark, od roku
2008 i sportovní areál a z iniciativy samotných žáků i jejich
přičiněním tu za pochodu obnovují Beuronskou kapli v jedné
ze školních budov (dříve to byl

klášter boromejek) využívanou
pro výstavy, koncerty a další
akce školy, a to i pro veřejnost.
K mimořádným aktivitám při
vzdělávacím procesu patří rozhodně práce s talentovanými
studenty, kteří se připravují

v menších skupinách v matematice, fyzice, chemii, biologii
a dějepisu. Jsou i tací, kteří navštěvují více skupin.
I letos se Gymnázium Teplice
přihlásí do soutěže Dobrá škola;
má rozhodně čím zabodovat.

V CHEMICKÉ LABORATOŘI jsou studenti Veronika Matoušková a Alexandr Zaykov. Pracují u soustavy
čerpadel, která byla pořízena v projektu Aquamundi ﬁnancovaného programem Cíl 3/Ziel 3.

Ústecký kraj
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Ještě jedno ohlédnutí za rokem 2013

leden

únor

březen

Prvním miminkem roku
2013 v Ústeckém kraji
byl Lukáš Král. Narodil
se hodinu po půlnoci
1. 1. 2013 v mostecké
nemocnici
Andree
Králové z Litvínova.
Od hejtmana dostala
drobné dárky a kytici,
později i ﬁnanční dar.

Od roku 2002 se Ústecký kraj pravidelně
prezentuje na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD na
výstavišti v Praze–Holešovicích. V expozici nabízel to nejlepší
z letní i zimní turistiky.

Vedení Ústeckého kraje se v Rumburku setkalo se starosty Šluknovska. Starostové hodnotili velmi kladně činnost policie v regionu a konstatovali, že z hlediska bezpečnosti se podařilo situaci
stabilizovat.

V Mostě jednala Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
(HSR ÚK) za předsednictví Richarda Falbra. Hlavním tématem
byla podpora technických oborů ve školství.

Do provozu byl za účasti zástupců kraje uveden 166km plynovod
Gazela, stavba za 10 miliard korun společnosti NET4GAS. Vede
z Brandova na Mostecku, kde navazuje na německý Opal.

duben

Oldřich Bubeníček a prezident saského zemského ředitelství Dietrich Göckelmann podepsali dohodu o přeshraniční spolupráci
v územním plánování, protipožární ochraně a ochraně životního
prostředí.

květen

Před dvěma roky byla zahájena rekonstrukce budovy a objektu
tělocvičny v bílinském detašovaném pracovišti Podkrušnohorského gymnázia Most. Dílo za více než 20 mil. Kč bylo předáno
žákům a pedagogům do užívání.
Tisíce lidí se přišly v sobotu 20. 4. podívat na stavbu
dálnice D8. Zpřístupněný
úsek od Prackovického
tunelu po Dobkovičky nabízel nejen ukázky technologicky zajímavých stavebních objektů, ale také
kouzelné výhledy na České středohoří a Labe.
Soutěž Kouty krajiny měla za účasti náměstkyně hejtmana Jany
Vaňhové vernisáž prací o stavu životního prostředí v regionu.
Kolektivy ze 30 škol kraje představily 3D modely, plakáty, nástěnky, obrázky, keramiku, leporela, CD prezentace apod.

červenec

Se stavem lesů v Krušných horách se seznámili přestavitelé kraje. Už
před čtyřmi lety konstatovali odborníci z pracovní
skupiny, že revitalizace
asi 26 000 hektarů poškozených lesů by přišla
na 3,5–5 miliard korun.

Národní putovní výstava Má vlast byla zahájena na pražském
Vyšehradě. Partnerství na další rok převzal Ústecký kraj. Symbol
výstavy – kamenné srdce – dostal od pořadatelů první náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.
Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče proběhlo již tradičně při vzpomínkové
akci a setkání zemědělců u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem, p. o. kraje, odstartovaly plánovanou spolupráci. Žáci střední školy rekonstruovali prostory na klíšských kolejích.

říjen
Ústecký kraj zveřejnil na svých webových stránkách nový elektronický magazín pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany.
Má 24 stránek a listovat jimi můžete na krajském webu i teď.
Byl představen Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. Jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionu
na průměrnou míru ve srovnání s ostatními kraji do roku 2020.
Prezident České republiky Miloš Zeman pobýval ve dnech 24.
a 25. října na pracovní návštěvě
kraje. Setkal se s krajskými zastupiteli, starosty a primátory
měst, s občany i představiteli
významných ﬁrem a společností. Navštívil šest okresů našeho
regionu a byl také u udělování
Medailí hejtmana a Záslužných
medailí členům IZS.

Deset nových vozů (sypače, frézy, výspravy výtluků), převzala
pro své provozy Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Ten
za ně zaplatil přes 60 milionů korun.
V Chlumci na Ústecku a v okolí byly
dvoudenní velkolepé
vzpomínkové slavnosti k 200. výročí
bitvy u Chlumce
a Přestanova (1813).
Oslavy zorganizoval
Ústecký kraj a navštívilo je 40 tisíc
diváků!

listopad
Už třetí Energetické fórum Ústeckého kraje hostil hotel Clarion
v krajském městě a symbolicky před ním vítal účastníky elektromobil Peugeot, jenž dostal Ústecký kraj od ČEZ k 2letému využívání.
Z poháru 1. ročníku soutěže, titulu Dobrá škola a ﬁnanční odměny se radovalo Gymnázium Teplice i jeho ředitel dr. Bergman.
Oceněny byly i další školy. Ceny předávala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová.
Německý klavírní talent Friedrich Elias
Projahn z Halle zvítězil
v 46. ročníku mezinárodní soutěže Virtuosi
per musica di pianoforte. V Ústí zahrálo 34
mladých interpretů ze
14 zemí tří kontinentů.

V 10. ročníku krajského kola
soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst
a obcí vyhrály Bělušice
Cenu veřejnosti, Chuderov
s nejlepším webem obce
a Úštěk v kategorii měst.
V Hrdlech byla ukončena rekonstrukce mostu přes elektriﬁkovanou železniční trať na silnici II/608. Investiční akce stála téměř 60
milionů korun a hradil ji Ústecký kraj.

Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla 2. června ve 20 hodin
na společném jednání s Bezpečnostní radou kraje, aby monitorovala současný stav a rozhodla o povodňových opatřeních. Vláda ČR již
vyhlásila stav nouze, který se týká
i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Zřízena byla veřejná sbírka. Prvotní škody přesáhly 300 milionů,
náklady na obnovu území představovaly částku 3,5 miliardy korun!
Brusel zažil další akci Czech Street Party, která propaguje vše
české, od výrobků až po hudební zážitek v podání českých umělců. Každoročně se do akce zapojuje i Ústecký kraj.
V projektu Atletika pro děti spolupracoval kraj opět s Českým atletickým svazem. Sponzory byly rovněž Česká spořitelna a NET4GAS. První akcí bylo odpoledne pro žáky MŠ a ZŠ z Litoměřicka
a Lovosicka.

září

V Srbské Kamenici dostala hostitelská obec Zlatou stuhu za vítězství v soutěži Vesnice roku 2013. Další stuhy získaly Vědomice,
Cítoliby, Nové Sedlo a Bělušice.

Výsledky osmého ročníku soutěže Skleněná popelnice vyhlašované Ústeckým krajem se společností EKO-KOM byly oznámeny
na ústeckém zámečku Větruše. Vyhrály obec Vrbičany a město
Krásná Lípa.

Jubilejní 10. reprezentační ples Ústeckého kraje byl po pěti letech v Teplicích. Výtěžek ze vstupného 101 tis. Kč dostala Speciální základní a Speciální mateřská škola v Trnovanské ulici.

červen

Na hradu Krupka podepsali hejtmani
O. Bubeníček za Ústecký kraj a J. Novotný za Karlovarský kraj (oba na snímku) se starosty šesti měst a obcí z obou
krajů smlouvu o přípravách Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří / Erzgebirge
k zápisu na seznam UNESCO.

srpen

Již podruhé zavítal na návštěvu investorů v krajské strategické
průmyslové zóně Triangle hejtman Bubeníček. Tentokrát navštívil závody Solar Turbines, Gestamp a Hitachi Automotive Systems.

Byla podepsána nájemní smlouva mezi Ústeckým krajem a společností Neturen Czech s.r.o. Podle ní vstoupí tato odnož známé japonské společnosti Neturen Co., Ltd., jako nový investor
do zóny Triangle.

V programu na výměny kotlů byl ukončen příjem žádostí o ﬁnanční podporu. Suma alokovaných 20 mil. Kč – 10 z rozpočtu
ÚK a stejně ze SFŽP – byla vyčerpána 6. 9., dotace dostalo 455
žadatelů.
V zahajovací den oblíbeného veletrhu Zahrada Čech se v Litoměřicích dostalo ocenění výrobcům z kraje, kteří uspěli v tradičních soutěžích Regionální potravina a Nejlepší potravinářský
výrobek.
V areálu Zdravotnické
záchranné služby ÚK
předal náměstek hejtmana Stanislav Rybák
do užívání osm nových
sanitních vozů za 15,6
milionu korun. Posílí
výjezdová stanoviště
v pěti okresech.

prosinec
Nejlepším dopravcem
Ústeckého kraje v roce
2013 zvolili cestující
Autobusy Karlovy Vary,
dále České dráhy a třetí pozice patří autobusovému dopravci BusLine. Hlasovalo 1600
cestujících.
Advent na zámku Nový Hrad v Jimlíně byl již popáté. Především
rodiny s dětmi se sem rády vracejí, aby si připomněly tradiční
zvyky. Nový Hrad je v majetku Ústeckého kraje. Po náročné a
nákladné rekonstrukci za více než 120 mil. Kč slouží již dvě sezóny
jako turistický cíl.
U Vysočan jižně od Chomutova dostala motoristická veřejnost
dalších 16 km rychlostní komunikace R7. Jako silnice ve správě
státu přišla na 4,43 mld. Kč.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj zavádí opatření
pro rozvoj sociálních služeb
Dokončení ze strany 1

Radní pro oblast sociálních
věcí Martin Klika k tomu dodává:
„Část objektů, ve kterých jsou poskytovány pobytové sociální služby, je vysoce ekonomicky náročná
na provoz, a vynaložené prostředky na opravy a udržování těchto
budov přesto nevedou k naplnění
ani k přiblížení se standardům
na ubytování. Proto se budeme
řídit doporučeními nerozšiřovat
zřizovatelské funkce o další zařízení sociálních služeb pro seniory, dokončení transformačních
procesů, opuštění památkově
chráněných budov, snižování
energetické náročností budov
a snižování provozních nákladů
a ekologické zátěže.“
Strategie obsahuje dva materiály. Část „Sociální služby

ILUSTRAČNÍ FOTO z terapeutické dílny Domova Severka v Jiříkově na
severu okresu Děčín. Zdejší zařízení je jako příspěvková organizace
kraje určena pro osoby se zdravotním postižením včetně mentálního.

Dotace na obnovu venkova

J

eště do 20. února lze žádat
o dotace pro rok 2014 z tradičního Programu obnovy venkova, který vyhlásil Ústecký kraj.
O dotaci se mohou obce ucházet
v pěti oblastech podpory:
1 – Obnova a rozvoj venkovské
zástavby,
2 – Chodníky a místní komunikace,
3 – Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana

krajiny, nakládání s odpady,
4 – Podpora územně plánovací
činnosti obcí a
5 – Soutěž Vesnice roku 2014.
Příjemci dotace u oblastí podpory 1–4 jsou obce do 2 000 obyvatel, u oblasti podpory 5 jsou to
obce, které se umístí na hodnocených místech soutěže Vesnice
roku 2014 v Ústeckém kraji.

zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje
(informace o možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem)“ bude
využita jako výchozí materiál
k dalším krokům kraje v oblasti
poskytování sociálních služeb
(rozvoj sociálních služeb, evaluace, zavádění standardů). Část
„Sociální služby zabezpečované
příspěvkovými
organizacemi
Ústeckého kraje (situační přehled)“ je zpracována jako podklad pro realizaci investičních
záměrů v oblasti pobytových
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem a realizaci záměrů
dalšího poskytování sociálních
služeb v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem v oblasti sociální.

Dar dětem od OKIM

Hana Melzerová a Stanislav Havlata se šekem pro děti.

Š

ek na dvacet tisíc korun a dárky pro děti předal Haně Melzerové, ředitelce dětského domova
v Truhlářově ulici na Střekově,
jednatel společnosti OKIM Stanislav Havlata. Mezi děti zavítal také

s dárkem společně s ním i hejtman
Oldřich Bubeníček. Peníze použije dětský domov na ﬂorbalový
turnaj v letošním roce. Na turnaj
se sjíždějí týmy dětských domovů
z celé republiky.

První byla Terezka z Roudnice

Program obnovy venkova Ústeckého kraje administruje odbor
regionálního rozvoje krajského
úřadu, který také zajišťuje konzultační činnost pro žadatele.
Kontaktní osoby: pro oblast
podpory 1, 2, 3 a 5 Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail:
cervinkova.j@kr-ustecky.cz, pro
oblast č. 4 Ing. Josef Svoboda,
tel.: 475 657 510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz.

Hejtman přijal členy nového vedení NET4GAS

S

polečnost NET4GAS
spolupráce obou partdlouhodobě a úzce
nerů, zástupci ﬁrmy hospolupracuje s Ústecvořili také o investicích
kým krajem, podporuje
do přepravy a o překážjeho aktivity a přispívá
kách investičního rozvona různé projekty, napříje v České republice.
klad na Atletiku pro děti
Společnost na krajči Cenu hejtmana. Nyní
ském úřadě reprezenzměnila majitele. Oldtovali Jaroslava Korpařich Bubeníček a krajští Jaroslava Korpanec a Ralph Berg.
nec, generální ředitelka
radní Martin Klika a LaAllianz Capital Partners
dislav Drlý se s novým vedením společnosti sešli. GmbH, Ralph Berg, víceprezident Borealis InV rámci jednání bylo stručně představeno kon- frastructure, Radek Benčík, jednatel a provozní
sorcium Allianz/Borealis, tedy nový majitel spo- ředitel NET4GAS s.r.o., a Martin Kolář, vedoucí
lečnosti NET4GAS, dále se zhodnotila dosavadní podnikových záležitostí této společnosti..

Z

dravá holčička Terezka se
dvanáct minut po třetí hodině
ranní Nového roku narodila v Podřipské nemocnici v Roudnici n. L.
Přivedla ji na svět maminka Žaneta Kropáčková. Ji a Pavla Kropáčka, manžela a otce prvního občánka kraje, navštívil hned 2. ledna

Hledání nejlepšího mladého chemika
P

řed koncem roku 2013 proběhlo v prostorách Střední
odborné školy technické a zahradnické Lovosice a Gymnázia
a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem
druhé kolo soutěže Hledáme
nejlepšího mladého chemika
Ústeckého kraje, z kterého je již
známo 32 nejlepších žáků postupujících do třetího kola. Finalisté mají nyní příležitost porovnat
své dovednosti a znalosti v nejvyšším krajském kole, které se
bude konat opět na obou střed-

ních školách. Třetí kolo bude
probíhat v laboratořích a budou
se hodnotit praktické dovednosti žáků. Celkové výsledné pořadí
bude určeno součtem bodů z 2.

a 3. kola. Na vítěze
regionálního kola
pak čeká postup
do celostátního ﬁnále.
Žáci se nejprve
museli probojovat
prvním kolem, které
probíhalo na mateřských základních
školách. Do prvního kola se přihlásilo celkem 802 žáků a soutěž se konala na 36 základních
školách. V prvním kole byli žáci
prozkoušeni formou testování.

110 nejlepších žáků mělo možnost prozkoušet své znalosti
z chemie v druhém kole, které se
již konalo na středních školách
podílejících se na soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika
Ústeckého kraje. Druhé kolo
bylo samozřejmě náročnější, raﬁnovanější a úlohy nebyly pouze
testového charakteru. Druhého
kola se nakonec zúčastnilo 91
žáků.
Mgr. Jaromíra Venclíčková,
ředitelka Střední odborné školy technické
a zahradnické, p. o., Lovosice

po poledni v porodnici hejtman
Oldřich Bubeníček s kyticí a drobnými dárky; ten největší, ﬁnanční
dar 15 000 Kč od Ústeckého kraje,
dostala rodina na sklonku ledna.
Terezka má doma již 2,5letou sestřičku Anetu; i ona se narodila
v roudnické porodnici. Malá Te-

rezka tedy přišla na svět 1. ledna
2014 v 03.12 hod., vážila 3,29
kilogramu a měla 50 centimetrů.
V České republice byla až ve druhé desítce nejdříve narozených,
o prvenství se na dálku podělila
miminka, která přišla na svět hned
v první minutě roku 2014.

Osmdesát let od katastrofy
na dole Nelson

L

etos je tomu 80 let, kdy
na dole Nelson III u Oseku
na Teplicku zahynulo 3. 1. 1934
po výbuchu nahromaděného
uhelného prachu 142 horníků.
U pomníku obětí katastrofy se 4.
ledna uskutečnil pietní akt. Zástupci kraje – hejtman O. Bubeníček, náměstek St. Rybák a radní J. Sachetová, města Oseku
i dalších měst regionu i zástupci
hornických spolků od nás i ze
sousedního Saska uctili památku obětí položením kytic a věn-

ců. Mezi hosty pietního aktu byli
také europoslanec Jaromír Kohlíček či krajští zastupitelé a poslanci Parlamentu ČR Vlastimil
Vozka a Bronislav Schwarz.

Oddlužení – významné novinky v roce 2014
J

iž sedmým rokem mají dlužníci možnost řešit své problémy se splácením závazků oddlužením neboli tzv. osobním bankrotem. V roce
2013 tuto možnost využilo více než 19 tisíc subjektů, což je opět o něco
více než v roce předchozím. I v letošním roce lze očekávat nárůst jejich
počtu, neboť rok 2014 přináší novelou insolvenčního zákona do oddlužení několik novinek, které vycházejí z potřeb a postřehů daných dosavadní praxí.
Z pohledu dlužníka bude velmi významnou změnou možnost oddlužení osob samostatně výdělečně činných. Až doposud insolvenční zákon připouštěl, aby návrh na oddlužení mohl podat pouze dlužník, který
není podnikatelem. Od 1. 1. 2014 může řešení úpadku oddlužením navrhnout fyzická osoba, která nemá
dluhy z podnikání, tedy i živnostník. Novela řeší i osoby, které mají dluhy z podnikání, jejich situace je však
o něco složitější, neboť předtím, než si vyřeší situaci oddlužením, budou muset projít konkurzem. Oddlužením tedy budou moci řešit až závazky zbylé po zrušení konkurzu. Další možností pro tyto osoby je, že

u závazků z podnikání věřitel souhlasí, že bude dlužník řešit situaci
rovnou oddlužením, či se jedná o zajištěné závazky.
Další změna nastává u manželů, které doposud insolvenční zákon
neřešil. Manželé si tak podávali návrh na oddlužení samostatně,
přičemž soud následně věc spojil, praxe soudů však nebyla, alespoň
zpočátku, jednotná. Po novele insolvenčního zákona je zde tzv. společný návrh manželů, kdy si manželé mohou návrh podat společně. Naopak spojení věcí již není možné.
Informace a pomoc s oddlužením naleznete v Poradně při ﬁnanční tísni o.p.s., v Ústí nad Labem, v budově
B Krajského úřadu Ústeckého kraje, v ulici Dlouhá 15. Do poradny je nutno se předem objednat. Jiří Hadaš
Nyní nás naleznete i na Facebooku: facebook.com/poradnapriﬁnancnitisni, www.ﬁnancnitisen.cz
Pondělní bezplatná linka: 800 722 722, Telefon: 411 135 200, E-mail: hadas@ﬁnancnitisen.cz
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Loňská velká voda
ve fotograﬁích
N

v Ústeckém kraji 2013

edávno byla distribuována
městům, obcím a složkám
Integrovaného záchranného systému ÚK obšírná brožura Povodeň v Ústeckém kraji 2013.
Vedle kroniky červnových dnů
loňského roku (zasedání Povodňové komise, Bezpečnostní rady
ÚK, Krizového štábu, tiskové
zprávy, informace o kulminaci
vody v jednotlivých řekách regionu) je podstatná část publikace
věnována mnohdy unikátním
fotograﬁím povodně v roce 2013

současně s porovnáním daného
území v době „klidu“. Brožura je
z dílny FOTO STUDIA H a na jejím vzniku se podílel rovněž Ústecký kraj.
„Nehledejme v této publikaci
nic jiného, než odkaz na dobu,
v níž jsme s přírodou neprohráli. Kéž by zůstala jen nemilou
a zvolna zapadající vzpomínkou
na jednu živelní katastrofu v Ústeckém kraji,“ říká v úvodním
slovu hejtman Oldřich Bubeníček.

Informace o kraji
P
Ocenění pro Hravé čtení

U

ž osm let probíhá na Základní škole Prof. Zdeňka
Matějčka v Mostě, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje,
projekt s názvem Hravé čtení –
Čteme s babičkou a s dědečkem.
Vícegenerační čtenářský klub byl
nominován na cenu Senior roku
2013 v kategorii Nejlepší senzač-

ní klub seniorů – Nadace Charty
77. Nakonec obsadil druhé místo! Akce se ve škole odehrává každé pondělí odpoledne. Lekce trvá
zhruba hodinu, v rámci které školáci nejen čtou, ale také si povídají
o příběhu, postavách či autorech.
Nejdůležitější je, aby děti čtenému textu správně porozuměly.

rávě držíte v rukách krajské
noviny, které vám pravidelně každý měsíc přinášejí aktuální informace přímo do vašich
schránek. Kromě toho vám
Ústecký kraj nabízí ještě další
možnosti, jak se o dění v regionu
dozvědět více. Již třetím rokem
funguje webová televize U-TV,
a to na portále www.u-tv.cz.
Právě tam se pravidelně objevují
reportáže a videa z akcí, které se
odehrály nebo se teprve chystají. Také tam najdete pozvánky
na zajímavá místa regionu či
představení různých zařízení a jejich činností. Další možností, jak
získat více informací, je poslou-

leden 2014
FOTOKVÍZ

V

minulém fotokvízu jste měli
poznat, že se jednalo o Památník katastrofy na dole Pokrok 1893, město Osek (viz malé
foto). Na balíček od Ústeckého kraje
se mohou
těšit: Ladislav Soukup z Mostu, Helena
Peldřimovská z Prahy a Karel
Kolský z Ústí nad Labem.
Dnes o objektech na vodní
ploše nacházející se v rozlehlém
zámeckém areálu národní kulturní památky. Jedná se o barokní chrlič vody vytesaný ze
střednězrnného bělooranžového pískovce, který byl vytvořen
souběžně s ostatními sochami na ploše rybníka. Zatímco
o zbývajících dílech víme, že
vznikla po polovině třicátých let
18. století v dílně Matyáše Bernarda Brauna, o původu chrliče

nejsou dochovány konkrétní
informace. Umístění v přímém
kontaktu s vodou vyžaduje zvýšenou kontrolu stavu památky
a včasné zabránění prohlubování vzniklých poškození. Z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek ÚK byla
na restaurování sochy a obnovu
nosných prvků a vnitřních rozvodů v roce 2013 poskytnuta
dotace ve výši 100 000 Kč. Poznali jste, o kterou vodní plochu
se jedná a jak se socha nazývá?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 12. února
na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální
komunikace, Velká Hradební
48, 400 02 Ústí n. L. nebo na e-mailovou adresu: ticha.a@
kr-ustecky.cz. Heslo: Fotokvíz. Nezapomeňte i do mailu napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

chat Magazín Ústeckého kraje
na Frekvenci 1. Vysílá se každou
středu v 17.50 a reprízuje se v sobotu v 11.50. Během tří minut se
dozvíte vše důležité. Archiv magazínů je k dispozici na krajských
webových stránkách, což je další
důležitý zdroj informací. Kromě
těchto variant navázal kraj spolupráci i s dalšími médii, například
s TV Pohoda, kde můžete vídat
regionální reportáže, a také s tištěnými médii (např. 5+2).

Na trase kostelů šest památek
V

jedenácti evropských regionech vzniklo prostřednictvím mezinárodního
projektu THETRIS jedenáct nadnárodních
tras kostelů a České Švýcarsko je zástupcem
za českou oblast. Nadnárodní projekt THETRIS vznikl v Maďarsku a dnes je v osmi
zemích Evropy (Německo, Česká republika, Polsko, Slovenská republika, Maďarsko,
Rakousko, Slovinsko, Itálie). Cílem projektu je podpořit rozvoj venkovských oblastí
s využitím potenciálu středověkých kostelů
a církevních památek místního významu.
Současně je cílem poskytnout místním oby-

vatelům a návštěvníkům více informací o církevních objektech, a probudit a podpořit tak
i komunitní život a skutečný zájem o využívání těchto sakrálních památek v běžném
občanském životě. (www.thetris.eu)
V našem kraji je do stezky zapojeno šest
kostelů z regionu Českého Švýcarska a Šluknovska, a to: kostel sv. Šimona a Judy v Lipové u Šluknova; kostel sv. Václava ve Šluknově; kostel sv. Bartoloměje v Rumburku;
kostel Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou; kostel sv. Jiří v Chřibské a kostel sv.
Anny v Malé Veleni – místní části Jedlka.

KULTURNÍ POZVÁNKY
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Kostel sv. Jiří v Chřibské. Foto K. Mrkusová

Drátenictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, do 23. února
2014.

nost keltských šperkařů, do 12.
března. Výstava věnovaná mistrovství řemeslníků – šperkařů
z doby před více než dvěma tisíci
lety.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI NAD
LABEM

Xénia Hoffmeisterová – Bzukot,
od 14. února do 6. dubna. Vernisáž výstavy 13. února od 17.30.

Ivan Ouhel – Tutti colori,
do 16. února. František Kobliha – Básně noci, do 16. února.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

GALERIE BENEDIKTA
REJTA V LOUNECH

Kamil Balcar – Podmořský
svět, od 3. března do 13. dubna /
Jízdárna. Výstava fotograﬁí.

Michal Matzenauer, do 2. března.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD
LABEM
LiStOVáNí: Inferno (Dan
Brown), 30. ledna od 19.00,
přednáškový sál W. Churchilla 3.
Scénické čtení s prodejem knih
Dana Browna, účinkují Lukáš
Hejlík a Věra Hollá.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Vánoce s Merkurem, do 31.
ledna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Hranice mezi časem a věčností, od 22. února do 3. května /
radnice. Historické německé
hřbitovy v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku.

MUZEUM RUMBURK

Jak se dělá krása aneb šikov- Výstava ikon, do 31. března.

KŘÍŽOVKA O CENY

V

prosincové křížovce, poslední v roce 2013, byla tajenkou otázka Kdo získal cenu
absolutního vítěze Dopravce
roku (?). Správná odpověď
byla: Autobusy Karlovy Vary,
a.s. Z úspěšných luštitelů, kterých bylo opravdu požehnaně,
jsme vylosovali pětici těch, kteří od nás dostanou pěkné věcné ceny. Výherci tedy jsou M.
Maškarincová z Rumburku,
Věra Hrubá z Roudnice n. L.,
Erich Černý z Jirkova, Jana
Růžičková z Ústí nad Labem
a Jindřich Hrneček z Mostu.

Všem blahopřejeme! I v této
lednové křížovce je tajenka
s otázkou – odpověď najdete někde na stránkách těchto novin.
Pošlete nám tajenku i odpověď
prostřednictvím e-mailu nebo
na korespondenčním lístku; nezapomeňte uvést plnou adresu.
Na příspěvky počkáme do středy 12. února 2014, adresujte
je na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronicky
na sebesta.z@kr-ustecky.cz.
Heslo: KŘÍŽOVKA.
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