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Ústecký kraj
UŠETŘILI JSME
PĚTADVACET
MILIONŮ
(na snímku ing. Drlý – vpravo
– na komoditní burze)
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TŘINÁCT MEDAILÍ
OD NEJMLADŠÍCH
SPORTOVCŮ
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získal náš kraj
na Vysočině

HORNICKÉ
KRUŠNOHOŘÍ
CHCE DO UNESCO
a s ním i štola
Sv. Martina v Krupce
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Výtěžek ze
vstupného
zdravotně
postiženým

SLOVO HEJTMANA

Nová vláda může
našemu kraji pomoci

J

eště před jmenováním nové vlády a přijetím jejího programového prohlášení se odehrálo několik důležitých momentů v centrální politice. Ty naznačily, že by z vládní úrovně mohla být upřena větší pozornost ke strukturálně postiženým krajům a hledány
cesty k řešení problémů regionů, jako je zejména Ústecký a Moravskoslezský kraj. Mám na mysli například jmenování vládního
zmocněnce Jiřího Cieńciały pro uvedené kraje a přijetí vládního
usnesení z poloviny ledna k řešení krizové situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu
vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.
Vláda uložila, aby ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo 100 milionů korun pro podporu zaměstnanosti v Ústeckém kraji. Tyto peníze
budou využity v programu Podpora rozvoje strukturálně postižených
regionů 2014. Ministryně Věra Jourová však pozastavila výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu zaměstnanosti a nařídila tento
program nejpozději do konce března 2014 upravit tak, aby více splňoval stanovené cíle a směřoval k přímé podpoře podnikání a tvorbě pracovních míst. Nový návrh výzvy bude připraven za přímé účasti kraje.
Souhlasím s ministryní, že úkolem programu je oživit regiony nejvíce postižené hospodářskou recesí a tím zmenšit rozdíly mezi jednotlivými kraji. Ztotožňuji se s jejím vyjádřením, že rozvoj infrastruktury podporující podnikání a snížení nezaměstnanosti v Ústeckém
kraji je zájmem nové vlády. O postupech a krocích vlády k podpoře
Ústeckého kraje jednal na krajském úřadě zmocněnec Jiří Cieńciała
v polovině února. Společně s hejtmanem Moravskoslezského kraje
Miroslavem Novákem jsme v dopise premiérovi Bohuslavu Sobotkovi vyjádřili ocenění, že se nová vláda aktivně přihlásila k ustavení
zmocněnce vlády pro naše kraje, a pozitivně jsme hodnotili přístup
k plnění vládních usnesení k řešení tíživé situace krajů.
Přijaté programové prohlášení vlády ČR klade priority mimo jiné
do oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, školství a vzdělanosti,
životního prostředí, nastartování ekonomického růstu a řešení nezaměstnanosti a sociálního napětí. To jsou též klíčové oblasti, které
řeší vedení našeho kraje. V nejbližších týdnech plánuji setkání s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou-Tominovou,
ministrem dopravy Antonínem Prachařem a ministrem životního
prostředí Richardem Brabcem. Dovoluji si vyjádřit naději, že úsilí
vlády a kraje se potká ve společných postupech a přinese zlepšení
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
situace.

Hejtman Ústeckého kraje
Vás srdečně zve na
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Vystoupí: moderátor Vladimír Hron,
Václav Neckář, Monika Absolonová,
Cimbálová muzika s primášem Petrem Maradou,
Orchestr Bonus a další
V průběhu večera bude možné
ochutnat vína z Ústeckého kraje

Č

KONCEM LEDNA navštívil hejtman Oldřich Bubeníček s doprovodem Žilinský samosprávný kraj, region
ve Slovenské republice, s nímž má náš kraj uzavřenu dohodu o spolupráci. Na snímku vítá představitele
Ústeckého kraje pan Juraj Blanár (vpravo), předseda Žilinského samosprávného kraje. Podrobněji o
pracovní návštěvě Žiliny i Martina píšeme na straně 6.

O příměstské autobusové dopravě v Ústí nad Labem
S blížícím se příchodem změny dopravců pro období let 2015–2024 se cestující v příměstských oblastech Ústí nad Labem ptají, jak výrazně se tato změna projeví v jejich cestování MHD Ústí n. L. mimo
město. Na nejpalčivější otázky cestujících touto formou odpovídáme.
Bydlím kousek za městem
a chcete mi zrušit MHD.
Městskou dopravu rušit Ústecký kraj nechce a ani nemůže, protože tato služba spadá
do kompetence měst, která
ji zřizují. Regionální linková
a městská doprava však v případě měst Chabařovice, Chlumec,
Trmice a některých dalších obcí
splývá do takzvané příměst-

ské dopravy. Jde tedy o přesah
městské dopravy za hranice
Ústí a částečně i společně objednávané linky kraje a města.
Povinnost kraje soutěžit dopravce a řádně hospodařit znamená
nutnost přehodnocení stávajícího rozsahu objednávky dopravy u „městských“ dopravních
systémů. Ač jezdí MHD do okolí města Ústí historicky velmi

dlouho, česká legislativa, která
se přizpůsobila pravidlům EU,
neumožňuje objednavateli (ÚK)
v některých případech zachovat
platnost současného stavu a část
linek v režimu MHD musel postoupit do soutěže dopravců.
Proč jsou některé autobusy
MHD nahrazeny krajskými?
Důvodem je odlišnost jejich
objednávání. Například linky 1,
4, 12 a z větší části i 6 objednává
a o rozsahu provozu rozhoduje
Ústecký kraj. V případě linek 2,
3, 7, 15, 18, 19, 102 (spadá sem
i linka 6) objednávají dopravu
dva objednavatelé (město a kraj),

Čtyři nové kliniky
v Masarykově nemocnici
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem rozšířila počet klinik v ústecké Masarykově nemocnici, která je součástí Krajské zdravotní, a.s., o další
čtyři – dětskou, oční, úrazové chirurgie a konečně
o kliniku urologie a robotické chirurgie. Oﬁciálního otevření se zúčastnili v nemocničním zařízení
zástupci obou spolupracujících stran, za univerzitu rektor René Wokoun a Miroslav Tichý, děkan
fakulty zdravotnických studií, za nemocnici Petr
Fiala, v té době zmocněný k výkonu činnosti ředi-

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

přičemž hlavním je Ústí n. L. Pro
první uvedené linky platí výše
zmíněná povinnost, že je kraj
musel vyjmout z přímé objednávky a zařadit do soutěže mimo
režim MHD.
Jak bude zajištěna obsluha obcí
a měst, které přijdou o linky
MHD?
Vyjma změny dopravce budou
obsluhovány ve stejném rozsahu
jako dosud. Naopak v případě
změny trasování linek si mohou
i polepšit, neboť prodloužením
linek budou mít lepší dostupnost
vzdálenějších míst.
Pokračování na straně 3

Ředitelem
Krajské
zdravotní
je Petr Fiala

tele KZ, a Josef Liehne, vedoucí lékař léčebně-preventivní péče. Ústecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Ustanovení dalších klinik má stěžejní důležitost
pro fakultu zdravotnických studií. Děkan fakulty
Miroslav Tichý k tomu řekl: „Jako zdravotnická
fakulta potřebujeme mít za zády fakultní nemocnici. To, zatím, bohužel, není možné. Proto jdeme
cestou postupného ustanovování klinik.
Pokračování na straně 2

O čem budou příští noviny?
Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

lenové Rady Ústeckého kraje
rozhodli o poskytnutí celkového výtěžku ze vstupného na ples
kraje Domovům pro osoby se
zdravotním postižením Ústí nad
Labem, příspěvková organizace,
Čajkovského 1908. Výtěžek půjde
na podporu transformace sociálních služeb a dovybavení nově
vzniklých domácností Chráněného bydlení Teplice a Domova pro
osoby se zdravotním postižením
Trmice.
Informace o vstupenkách
za 200 nebo 300 Kč na tel.
603 870 040 nebo v pokladnách
krajského úřadu a ústeckého Severočeského divadla opery a baletu.

Vyjdou úplně na konci března a mimo jiného pro vás chystáme krátké (fotografické) ohlédnutí za 11.
Reprezentačním plesem kraje nebo zamyšlení náměstkyně hejtmana pro školství, mládež a sport Jany
Vaňhové o tom, proč se atletice pro děti v našem regionu tak daří. Přiblížíme vám atmosféru na nedávném
veletrhu cestovního ruchu Holiday World a také vás seznámíme se závěry konference Hospodářský vývoj a
pracovní trh v Euroregionu Elbe/Labe, o jejich perspektivách a strategii.

R

ada Ústeckého
kraje, jediný
akcionář v působnosti valné
hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.
(KZ), projednala doporučení
představenstva
společnosti,
které prostřednictvím komise
vybíralo kandidáta na ředitele
KZ, a rozhodla, že novým ředitelem Krajské zdravotní, a.s.,
bude Ing. Petr Fiala. Ten byl doposud pověřen jako ekonomický
náměstek KZ i výkonem funkce
zastupujícího ředitele po vloni
(představenstvem společnosti)
odvolaném E. Reicheltovi.

Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Zasedání č. 39 ve IV. volebním období (dne 29. 1.)

Zdravotnická záchranná služba
Rada rozhodla o navýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele pro rok 2014 o částku 1,5 milionu korun pro ZZS ÚK na
nákup vybavení. Půjde např. o monitor Lifepak 15 včetně příslušenství, ventilátor Oxylog 2000+, autoadaptér a d. Cílem je zlepšení technického vybavení ZZS.

MŮJ NÁZOR: O POTŘEBĚ INOVAČNÍHO CENTRA ÚSTECKÉHO KRAJE
Vznik Inovačního centra Ústeckého kraje (IC) má napomáhat užší spolupráci výzkumného a výrobního/
podnikatelského sektoru. Jak by taková vzájemná spolupráce a podpora mohla být pro rozvoj kraje prospěšná? Oslovili jsme zastupitelské kluby ZÚK, zde jsou odpovědi.

Pro onkologické centrum
Radní schválili odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem
Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra Krajské zdravotní (KZ), zadávané formou otevřeného
řízení. Projekt bude z 85% ﬁnancován z integrovaného operačního programu. Výše dotace by měla činit 87 mil. Kč, 15 milionů dá sama KZ.

Protialkoholní záchytná stanice
Rada ÚK vzala na vědomí informaci o postupu zajištění záchytné služby na území kraje pro osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek vč. koncepčního návrhu KZ – Nemocnice
Most. Celkové náklady stavební a přístrojové: 7,2–10,8 mil. Kč,
odhadované náklady personální a provozní: 9,7–14,7 mil. Kč.

Příspěvek páteřním školám
Radní se zabývali výsledky realizace programu páteřních škol. Příspěvek zřizovatele vyšším odborným a středním školám se pohybuje
v posledních pěti letech na téměř stejné úrovni (zaznamenáváme mírný
pokles), pro letošní rok je v rozpočtu připravena částka 260,67 mil. Kč.
Ze 40. jednání dne 12. února:

Zrušení zastoupení kraje v Bruselu
Rada kraje navrhuje zastupitelstvu zrušit zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu ke dni 30. 4. 2014. Důvodem je minimalizace
nákladů a fakt, že individuální postavení krajů, vyjednávací pozice a reálná možnost ovlivňovat věci jsou slabé.
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Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz), zastupitel,
poslanec PČR
Podle mého názoru se jedná
o velice rozumnou věc, jejíž kroky, plánování a další potřebné
náležitosti je taktéž třeba konzultovat s gestorem na pracovní
linii, což si myslím je ministerstvo a může jich být i více. Myslím si to z důvodu splnitelnosti
cílů kraje a ministerstva. Praktické zkušenosti bohužel na této
linii nemám, nebo alespoň si neuvědomuji, že bych na této linii
někdy něco dělal.

verzity J. E. Purkyně. To však
vůbec nesnižuje nutnost zřízení
krajského centra, které bude
zprostředkovávat nabídku a poptávku v oblasti výzkumu a inovací, posilovat synergii mezi
podnikatelskou a výzkumnou
oblastí a zajišťovat potřebné
služby jako školení, právní rozbory nebo hledání investorů pro
realizaci výsledků výzkumu.
Účast ústecké univerzity stejně jako zapojení saské strany
na přípravě vybudování této
instituce dává záruku, že inovační centrum pomůže zlepšit
konkurenceschopnost podniků
v kraji a tím přispěje i k naplnění záměru vedení kraje výrazně
snížit nezaměstnanost a zlepšit
povědomí o našem kraji.

ry, zajišťovat služby pro ﬁrmy,
například právní poradenství,
zejména pro ochranu duševního vlastnictví, poradenství pro
strategické řízení inovací a tržní ověřování inovací, dotační
poradenství, hledání investorů
pro inovativní nápady a další.
Uvítám, když centrum pomůže
naplnit ony tři pilíře trvale udržitelného rozvoje, bez kterých
není a nebude tento kraj dobrým místem pro život. Myslím,
že statutární města našeho kraje
již dnes svým dílem k naplnění
cílů IC přispívají. Pro budoucí
programovací období připravila
společnou strategii integrovaných územních investic, která
zahrnuje možnosti čerpání ze
všech budoucích operačních
programů.

NAVŠTÍVILI NÁS

D

o Ústeckého kraje zavítal velvyslanec státu Izrael Gary Koren.
Svoji návštěvu začal diskuzí se studenty Biskupského gymnázia v Bohosudově, v Teplicích pak u příležitosti Mezinárodního dne
památky obětí holocaustu položil květiny u tamního památníku.
Během dne měl jednání s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, při
němž byly na krajském úřadu naznačeny možnosti budoucí investiční spolupráce Izraele s Ústeckým krajem. Gary Koren navštívil
také Most, tam hejtmana doprovázel radní Martin Klika a předseda
výboru pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek. Na setkání byli
i představitelé Česko-izraelské smíšené obchodní komory s jejím
prezidentem Pavlem Smutným.

Petr Brázda (KSČM),
krajský zastupitel
Ústecký kraj potřebuje zachytit aktuální trendy v oblasti
vědy, výzkumu a vývoje, proto
koncepci Inovačního centra
Ústeckého kraje musí nejen
podporovat, ale bude muset
přispět k urychlenému vybudování této instituce. Bylo by totiž
chybou nevyužít iniciativy, která
byla představena na workshopu
v Ústí nad Labem. V kraji sice
jsou již menší instituce, které
se problematikou inovací zabývají, například Podnikatelské a inovační centrum Most,
Technologický park Chomutov,
Podnikatelské centrum Rumburk nebo inovační pracoviště
některých ﬁrem. Inovace jsou
také stěžejním tématem Uni-

Jan Mareš (ČSSD),
krajský zastupitel,
primátor Chomutova
Zatím nevím, zda Inovační
centrum Ústeckého kraje bude
zájmové sdružení, nebo zda dojde k vytvoření nějaké struktury
právnické osoby. Důležité bude,
aby centrum mělo relevantní
partnery pro rozvoj a pro pozitivní dopady pro náš region.
Jsem přesvědčen, že myšlenka
a základní idea je krok správným směrem. Ústecký kraj má
řadu strategických dokumentů,
mezi něž patří Program rozvoje ÚK, akční plán Strategie
rozvoje vědy, výzkumu a inovací Ústeckého kraje, Strategie rozvoje lidských zdrojů,
ale také Strategie udržitelného
rozvoje. Ta zahrnuje pilíře: ekonomická prosperita, společenský kapitál a kvalita životního
prostředí. IC je do vínku dán
celkem ambiciózní a rozsáhlý
cíl zprostředkovávat nabídku
a poptávku po inovativních výzkumných službách, stimulovat
vzájemnou komunikaci aktérů
z výzkumné a aplikační sfé-

Jan Řehák (ODS), zastupitel
Vítám společnou iniciativu na realizaci společného
inovačního centra Ústeckého
kraje. Často slýchávám od absolventů s trvalým pobytem
v našem kraji, že zde nenajdou
vhodnou práci, že v Ústeckém
kraji jsou především montovny, a proto hledají práci mimo
náš kraj v České republice
a i někde v EU. Fungování inovačního centra bude výhodné pro firmy i školy, protože
umožní spolupráci na společných projektech, kde ze strany
firem bude dávána finanční
podpora, témata k výzkumným
úkolům a vysoké školy budou
mít zadání pro vědecké pracovníky i studenty. A já jsem
záviděl krajům, kde inovační
centrum funguje znamenitě
(kupříkladu Brno). A pokud se
podaří, aby inovační centrum
propojilo náš kraj s německými
sousedy, pak jsem přesvědčen,
že to bude stimulační impulz
pro firmy, školy, občany a Ústecký kraj.

Jiří Řehák (PRO! Kraj),
zastupitel
Oceňuji, že se na poli inovací
„něco“ děje. Ale zároveň se bojím, že to bude jen jedna z mnoha promarněných šancí. První
inovační strategie (včetně vybudování inovačního centra) byla
v našem kraji vytyčena před 10
lety, ale nebyla naplněna, a tak
zaostáváme čím dál víc. Počet
výzkumných a vývojových center u nás klesl za 10 let o více
než polovinu, počet pracovníků v nich o dvě třetiny, v počtu
patentů či licencí patříme mezi
vůbec nejhorší v republice. To je
dluh nedávné minulosti, ke kterému se přidává i to, že jen letos
ČR nevyčerpá až 7,5 miliardy
Kč z evropského dotačního
programu Věda a výzkum pro
inovace.
Jsem ale skeptický i k této
nové koncepci. Inovace jsou totiž všude ve světě spojeny hlavně
s takzvanou znalostní ekonomikou, zatímco naši krajští představitelé vyjádřili jasnou podporu povrchové těžbě surovin,
která táhla světové ekonomiky
v předminulém století. Dlouhodobě největší podporu získávají
v našem kraji různé průmyslové
zóny, ve kterých zahraniční ﬁrmy budují své montovny – tato
průmyslová strategie byla typická zase v minulém století.
Jedinou naději v nové koncepci Inovačního centra Ústeckého kraje vidím v příhraniční
spolupráci se saskými inovačními centry a hlavně v zapojení naší univerzity. Minimální
spolupráce mezi univerzitou
a krajem neumožňuje zapojit
do inovací, vědy a výzkumu to
nejcennější, co náš kraj má, totiž mladé odborníky. Pro UJEP
by alespoň pro začátek mohla
být vzorem třeba inovační aktivita sousední Technické univerzity Liberec.

Čtyři nové kliniky v Masarykově nemocnici

H

ejtman Oldřich Bubeníček se setkal se zmocněncem vlády ČR
pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje Jiřím Cieńciałou. Projednali zejména záležitosti týkající se podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji. Projednávanými odbornými tématy byla doprava v regionu, Ústeckém
kraji, záležitosti spojené s problematickými oblastmi okresu Děčín
a dále se uskutečnilo jednání s odbornou pracovní skupinou Krajské hospodářské komory ÚK a zástupci velkých chemických ﬁrem.
Jiří Cieńciała informoval hejtmana o systému kontroly resortů,
které mají naplňovat jednotlivá vládní usnesení směrem ke krajům.

Z OPERACE katarakty (šedého zákalu) na oční klinice. Foto Mgr. Josef Rajchert
Dokončení ze strany 1

Takto bychom rádi pozvedli
Masarykovu nemocnici na nemocnici univerzitního typu, později přímo univerzitní nemocnici.“ Fakulta zdravotnických
studií (FZS) by spojením s fa-

kultní nemocnicí získala možnost realizovat výzkum na mnohem výše ceněné úrovni, než je
tomu doposud.
Spojení s Masarykovou nemocnicí přitom není bez důvodu. Masarykova nemocnice

ZLEVA: Petr Fiala, Zdeněk Havel, proděkan Fakulty zdravotnických
studií UJEP, Stanislav Rybák a René Wokoun.

v Ústí nad Labem je největší
a nejkvalitnější z pěti nemocnic, které jsou součástí Krajské
zdravotní, má dlouholetou tradici ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti a FZS zde také
realizuje nejvíce své spolupráce.

Nejen v rámci již zmiňovaných
současných klinik, ale i množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných projektů či
bezpočtem praxí realizovaných
studenty FZS právě na odděleních Masarykovy nemocnice.

Ústecký kraj
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O příměstské autobusové dopravě v Ústí nad Labem

KRÁTCE

N

álezce (chce zůstat v anonymitě), který
vloni v květnu našel na Litoměřicku a odevzdal jeden z nejvýznamnějších pokladů svého
druhu v ČR, dostal odměnu – Ústecký kraj mu
předal 42 tis. Kč, sumu vypočítanou z historické
hodnoty nálezu a ceny drahého kovu.

P

omoc obětem kriminality poskytuje už
22 let Bílý kruh bezpečí (nonstop linka
257 317 110). Koncem ledna měl BKB na krajském úřadu pracovní setkání 60 zástupců měst, obcí, kraje, policie,
justice, Probační a mediační služby nebo nestátních organizací.

J

ak vyplynulo z výsledků celostátní soutěže Fakulta
roku 2013/2014, je Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve své kategorii nejoblíbenější mezi studenty veřejných vysokých
škol v České republice.

K

adaň hodlá usilovat o zápis františkánského
kláštera Čtrnácti svatých pomocníků na seznam světového dědictví UNESCO. Byl založen
v r. 1473 a dnes je národní kulturní památkou. Sídlí
v něm muzeum, umělecká škola a je centrem kulturního života města.

P

rojekt Nové postsocialistické město: konkurenceschopné a atraktivní (zkráceně ReNewTown)
realizovaný v programu Central Europe měl závěrečnou konferenci 11.–12. února ve slovinské Lublani.
Na projektu se podílela i Regionální rozvojová agentura ÚK.

N

a bruselském 105. plenárním zasedání Výboru
regionů při EU reprezentovali náš kraj náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová a zastupitel a primátor
Chomutova Jan Mareš. Na programu byla např. témata lesnictví,
vzdělávání, přeprava odpadů a mnoho dalších.

Š

koláci z Velkého Března na Ústecku postavili
v tamním zámeckém parku spousty sněhuláků. Za každého dali 50 korun startovného a celkových 11300 Kč věnovali jako svůj podíl na celostátní přepravu 7000 kol pro děti-školáky v Africe.

P

olicisté v Ústeckém kraji za rok 2013 evidují
29848 trestných činů, o 2421 více než v roce
2012. Je to hlavně v důsledku loňské amnestie. Novinářům to řekl náměstek pro službu kriminální
policie krajského policejního ředitelství Bohumil Kotas.

Ž

áci Hotelové školy, která je součástí Hotelové školy, Obchodní
akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, p.o., byli už podvacáté na Pražském hradě. Na slavnostní večeři obsloužili arménského
prezidenta Serže Sarkisjana, který přijel na pozvání prezidenta ČR.

J

e tomu již 83 let, co byli 4. února 1931 při demonstraci dělníků a nezaměstnaných u Duchcovského viaduktu zastřeleni čtyři mladí muži.
K uctění jejich památky se v sobotu 1. února uskutečnil u pomníku v centru Duchcova pietní akt.

V

lednu se odehrála v Bruselu v divadle
Thomberg a v Pražském domě představení hry Hodinový hoteliér od Pavla
Landovského v podání Kytlického ochotnického spolku a Divadla Na půdě z Děčínska. Na realizaci se ﬁnančně podílel i Ústecký kraj.

Ř

editel Krajského vojenského velitelství (KVV) v Ústí n. L.
plk. gšt. Rostislav Domorák informoval hejtmana o aktuálních tématech úzké spolupráce včetně přípravy Dne záchranářů a také o novinkách ve struktuře Armády ČR a KVV.

N

a zahajovací akci Roku lázeňské architektury
Čech, Moravy a Slezska 2014 byla přítomna
i radní našeho kraje Jitka Sachetová, která zodpovídá za kulturu a památkovou péči. Ve Františkových Lázních byla i náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková.

S

polek pro obnovu venkova spolu s Ústeckým krajem připravil pro představitele
malých obcí v regionu, kterých přišlo asi sto,
přednášku o změnách v občanském zákoníku.
Nad akcí převzal záštitu 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

U

dílení šesti cen Křesadlo 2013 ze čtyřiadvaceti nominovaných dobrovolníků z Ústeckého kraje se uskuteční ve čtvrtek 20. března v ústeckém Městském muzeu. Podtitulem ankety je Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

J

aroslav Brožka byl v lednu zvolen novým předsedou Krajské agrární komory Ústeckého kraje. Na setkání s hejtmanem hovořil o naplňování
úkolů agrárních komor v podpoře podnikání v zemědělství, potravinářství a lesnictví i o společných akcích.

K

3

rajský úřad ÚK ve spolupráci se společností Scio uspořádal odborný seminář, který se podrobně zabýval letošními přijímacími
zkouškami na čtyřleté maturitní obory. Nové pojetí se dotkne zhruba
padesáti středních škol zřizovaných Ústeckým krajem.

Dokončení ze strany 1

Například z Chabařovic se nově dostanete
nejen bez přestupu v centru krajského města
na Střekov a do Svádova nebo na Severní Terasu, ale přes Velké Březno až do Děčína, nebo
naopak přes Modlany do Teplic k Olympii.
Jak budu platit za jízdenku od roku 2015?
Noví dopravci musejí být vybaveni vzájemně
kompatibilním odbavovacím zařízením. Cestující bude moci platit v hotovosti jednotlivou
jízdu nebo podobně jako dnes v MHD využívat

výhod přestupního nebo časového jízdného
(týdenní, měsíční, čtvrtletní jízdenky). Aby
jízdné bylo spravedlivé pro všechny, musí se
částečně zohledňovat ujetá vzdálenost. Cena
jízdného se bude odvíjet podle tarifních zón,
do kterých je kraj rozdělený, tj. každá obec či
město je jedna zóna. Pokud tedy cestující pojede z jedné zóny do jiné, je spravedlivé, aby platil
jinou výši jízdného než uvnitř jedné zóny.
Bude mi platit jízdenka z mimoměstského
autobusu i na MHD v Ústí?

Chceme, aby to tak bylo. Ústecký kraj
nyní projednává s městy rozsah spolupráce na vzájemném uznávání jízdenek. MHD
v Ústí nad Labem je významná pro cestování mimoměstských a Ústecký kraj má zájem, aby se město do systému integrované
dopravy zapojilo. Proto kraj nabídl městu
podmínky přistoupení na integrovaný tarif,
které městu nezvýší ztrátu vlivem propojení
s krajskými jízdenkami. Záleží tedy na vůli
města, které by uznávání svému DP povolilo.

BusLine a doprava na Vejprtsku
Ú

stecký kraj uzavřel pátou
smlouvu na zajištění autobusové dopravy v jedné z oblastí kraje. Smlouvy jsou platné od roku
2015 na deset let a zajišťují občanům kraje veřejnou dopravu moderními nízkopodlažními autobusy. Oblast Vejprtsko vysoutěžila
společnost BusLine a.s.
Pro společnost je to již druhá
vysoutěžená oblast, už od roku
2012 jezdí na Lounsku západ,
kde kraj poprvé realizoval soutěž na nové autobusy. BusLine
a.s. uspěl v oblasti s nabídkou
23,74 Kč/km. Oblast Vejprtsko
zahrnuje linky spojující Vejprty
s Kadaní, Kláštercem i Chomutovem, další linky v podhůří
Krušných hor u Klášterce, ale
nově i spojení z Vejprt do Annabergu-Buchholzu či v turistické
sezoně nabídku spojení z Jirkova a Chomutova na Boží Dar
a do Oberwiesenthalu.

RADNÍ Jaroslav Komínek s ředitelem společnosti Bus Line a.s. Tomášem Roubičkem.

Přijíždíte do stanice Kocour!
Ž
eleznice v kraji má novou
zastávku, první soukromou
v síti českých železnic, kterou
vybudoval na své náklady majitel varnsdorfského pivovaru
Kocour. Novou zastávkou se
podstatně zlepší dostupnost
známého regionálního pivovaru, ke kterému pořádají výlety
turisté i z širšího okolí.
„Zastávka, kterou vybudoval
majitel pivovaru pan Šusta, je
unikátní počin, který nejen přinese nové cestující železnici, ale
také pomůže zvýšit turistickou
atraktivitu Šluknovského výběžku,“ řekl k tomu radní pro dopravu Jaroslav Komínek. Vlaky
linky Trilex dopravce Vogtlandbahn objednávané i Ústeckým
krajem tudy projíždí na lince
z Liberce přes Varnsdorf do Seifhennersdorfu. Do Liberce se dá

Změny na
železnici na
Šluknovsku

V

od pivovaru Kocour dostat asi
za 70 minut, do Žitavy asi za 30
minut. Jízdní řád nabízí spoje zpravidla každé dvě hodiny,
včetně víkendů.

letošním roce dojde konečně po 69 letech ke znovuotevření železničního spojení mezi
Dolní Poustevnou a Sebnitz.
Pravděpodobný termín zahájení nového provozu na lince U28
Děčín – Bad Schandau – Dolní
Poustevna – Rumburk bude dne
15. června 2014. K tomuto datu
také dojde ke změnám na lince
U27 Mikulášovice – Panský –
Rumburk. Zde bude provoz vlaků přizpůsoben nové lince U28
s návaznostmi především v Mikulášovicích směr Děčín a zpět.
Rozsah provozu zůstane zachován, přičemž zásadní změny spočívající v redukci spojů se na lince
U27 ani do budoucna neplánují.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích

konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ŘEDITELE/KY ŠKOLY
• Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
• Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace • Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace • Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace • Gymnázium a Střední odborná škola,
Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace • Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
• Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace • Speciální
základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace • Základní škola praktická, Roudnice nad Labem,
Jungmannova 667, příspěvková organizace • Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace •
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace

Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • morální a občanská bezúhonnost • dobrý zdravotní stav • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů • organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. • doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu
všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem • strukturovaný životopis • lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní místo ředitele školy
ne starší 2 měsíců • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání • koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov,
příspěvkové organizace, je po dobu výkonu veřejné funkce stávajícího ředitele školy, nejdéle 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem.

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele ostatních uvedených škol je 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 26. března 2014 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurz: ……………….. *- neotvírat“.
* Pozn.: doplní se název organizace, kam se uchazeč hlásí do konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele

Ústecký kraj
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Normální je pracovat, moderní je zaměstnávat

NÁŠ SLOUPEK

Ušetřili jsme
pětadvacet milionů

K

aždý by chtěl dnes něco
ušetřit na cenách energií. To je přece jasné. Proto se
neustále nabízejí energetické
ﬁrmy, že vám přehlásí odběr
plynu či elektřiny, předhání se
s výhodnými nabídkami. Ale
jak to má udělat kraj, který
nakupuje energie pro 140 příspěvkových organizací s více
než osmi sty odběrnými místy?
Jednou z možností je nakoupit na komoditní burze, což je
vlastně taková obrácená aukce.
Nakupující nadhodí základní
cenu za poptávanou komoditu
a čeká, kdo nabídne méně. Proto se malá delegace krajského
úřadu v čele s radním Ladislavem Drlým vypravila na konci
ledna do Kladna do sídla Českomoravské komoditní burzy,
aby co nejvýhodněji nakoupila
elektřinu a plyn na dva roky
pro organizace zřizované Ústeckým krajem, včetně Krajské
zdravotní, a.s., a samotného
krajského úřadu. Předem bylo
jasné, že vzhledem k poklesu
cen elektřiny by se mělo něco
ušetřit, ale plyn naopak výrazně podražil, takže nikdo nevěděl, jak velká výsledná úspora
může být. Optimistický před-

únor 2014

poklad hovořil o 18 milionech.
Samotná dražba může na první pohled působit nezajímavě,
vážní muži v oblecích soustředěně sledují velkou obrazovku,
na které se po většinu času nic
neděje. Ale když se něco stane… Anonymní nabídka se
sníží o dvě koruny a adrenalin
se zvyšuje. Dvě koruny za megawatthodinu v ceně elektřiny
znamenají statisíce uspořených korun pro Ústecký kraj!
Za chvíli je v místnosti atmosféra jako v kasinu. Padne červená, sníží ještě někdo cenu?
Po čtyřech hodinách je jasno.
Obě komodity kraj nakoupí levněji, než předpokládal,
a výsledná úspora za období
22 měsíců dosáhne výše 25
milionů korun. V rámci celého
krajského rozpočtu to možná
není obrovské číslo, ale na druhou stranu přesně tolik je letos
připraveno na opravy silnic
v celém kraji. Nebo se za tuto
částku dají vyměnit okna v několika školách či domovech
důchodců. Rozhodně se tedy
dá říci, že se nákup na komoditní burze vyplatil. Koneckonců, každý by dnes chtěl něco
ušetřit na cenách energií. (mh)

Konference o citlivém sociálním tématu

Z VÝSTAVKY terapeutických dílen v prostorách před jednacím sálem.

P

očet zaměstnaných zdravotně znevýhodněných občanů v kraji roste. I to zaznělo na
konferenci s názvem Normální
je pracovat, moderní je zaměstnávat, kterou na krajský úřad

připravil odbor sociálních věcí v
čele s vedoucí Petrou Lafkovou.
Zahájení semináře se zúčastnil
také předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Pavel
Csonka. Konference se konala

v rámci realizace individuálního
projektu Ústeckého kraje Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji a doprovázela ji výstava, na
které sociálně terapeutické dílny
představily své výrobky. Tématem rokování byla činnost zmíněných dílen a zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných lidí.
Na účastníky konference čekal
program plný odborných přednášek. Mluvilo se o krajském
projektu, o rozvoji sociálně terapeutických dílen, o postavení
zdravotně znevýhodněných na
trhu práce i o zapojování postižených do běžného života.
V rámci výstavy se na krajském úřadě představily: Městská knihovna Louny, příspěvková organizace, Diakonie ČCE
Litoměřice – STD Klobouk
Terezín, Arkádie, o.p.s, Teplice,
Naděje – sociálně terapeutické
dílny Naděje Litoměřice, Kor-

KONFERENCI zahájil předseda
zastupitelského výboru Pavel
Csonka.

midlo o.s. Šluknov, Integrované
centrum Horní Poustevna, příspěvková organizace a Fokus
Labe Ústí nad Labem.

Ústecký kraj chce mít své inovační centrum Se starosty
také o dopravě

V

ústeckém hotelu Clarion se
koncem minulého měsíce
konal workshop na téma vytvoření Inovačního centra Ústeckého kraje (IC). Sešli se na něm
významní aktéři inovační infrastruktury kraje (např. zástupci
UJEP, VÚHU), aby diskutovali
o předložené koncepci IC. Účelem bylo zjistit názory na tuto
problematiku, případný zájem
o aktivní účast na fungování
tohoto centra a náplň jeho činnosti.
„Je potřeba vytvořit institucionální kapacitu, která by
systematicky a soustavně podporovala vzájemnou spolupráci
výzkumného a podnikového
sektoru, napomáhala transferu

H

technologií, posílila inovativní
činnosti ve ﬁrmách a zajišťovala
trvalou komunikační platformu
aktérů z výzkumné a aplikační
sféry,“ řekl v úvodu hejtman.
Koncepce centra byla zpracována v rámci projektu z programu Cíl 3 – Propojení VaV pro

MSP v sasko-českém příhraničí
– společně s partnery ze Saska.
Koncepce je zpracována ve dvou
částech – první je zaměřena
na fungování inovačního centra
v rámci Ústeckého kraje, druhá
pak na přeshraniční spolupráci
se Saskem.

ejtmanské dny, kdy nejvyšší
představitel kraje navštěvuje okresy a mikroregiony, aby se
v místě setkal se starosty měst
a obcí a projednal s nimi přímo
oblasti jejich zájmu, pokračují
i v roce 2014. První výjezd směřoval na Bílinsko, kde se hovořilo o plánovaných změnách
v dopravní obslužnosti od roku
2015 a o možnosti obcí čerpat
dotace z programů ministerstva
pro místní rozvoj.
V letošním roce se chce hejtman Bubeníček při svých výjezdech zaměřit především na malé
regiony a svazky obcí. V březnu
se chystá na dvě místa v okresu
Děčín a v dubnu na Lounsko.

Potřeba výzkumu, vývoje a inovací Školka v Blatně s dotací od NET4GAS
Zamyšlení Františka Jochmana,
Č
předsedy Krajské hospodářské komory

tyři miliony korun věnovala
ﬁrma NET4GAS ze svého grantového programu obci
Blatno u Podbořan na výstavbu
nové mateřské školy. U jejího
otevření byl i hejtman Oldřich
Bubeníček a velmi spokojený

byl samozřejmě kromě rodičů
dětí i starosta obce pan Václav
Beneš, jinak také krajský zastupitel.
Společnost NET4GAS, s.r.o.,
má licenci na přepravu plynu
v ČR a v našem kraji, i u obce

Blatno, ukončila vloni budování plynovodu Gazela. Částí ze
svého zisku dotuje některé akce
obcí dotčených výstavbou. Proto se dočkalo i Blatno – novou
školku potřebovalo a během rekordně krátké doby – od srpna
do prosince roku 2013 – ji tu
postavila ﬁrma Josef Brabec –
AMIGO. Obec přidala ze svého
rozpočtu jenom něco málo přes
dva miliony korun...

J

ednou z mnoha příčin tíživé
hospodářské situace a vysoké
nezaměstnanosti našeho kraje je
malá přidaná hodnota a inovativnost produkce místních ﬁrem.
Bez vývoje nových produktů
místních ﬁrem a inovací se budeme postupně stávat pouze více
a více levnou montovnou. Ústecký kraj ovšem významně zaostává
v investicích do výzkumu, vývoje
a inovací. V našem kraji jsou výdaje na jednoho obyvatele, které
směřují do výzkumu a vývoje,
pětinové oproti průměru ČR.
I podpory výzkumu a vývoje z Evropské unie naše ministerstva
směrují spíše do Prahy, Středočeského kraje, Brna a Ostravy.
Tento problém vnímáme jako
vážný, ale delší dobu se nikdo
konkrétní celokrajské podpoře
inovací nevěnoval. Na německé

straně hranice je výzkum, vývoj
a inovace velmi podporovaný
a přináší ekonomický růst a snižování nezaměstnanosti. Proto
se Krajská hospodářská komora
a odbor Strategie přípravy a realizace projektů inspirovaly zkušenostmi z Německa a iniciovaly
s německými partnery společný
projekt na podporu transferu výsledků výzkumu, vývoje a inovací
do ﬁrem v Ústeckém kraji.
Navržený projekt vychází
z konkrétních potřeb vysokých
škol, výzkumných institucí a ﬁrem. „Na jeho realizaci jsme
získali z prostředků českoněmecké přeshraniční spolupráce 10
mil. Kč a to nám velmi pomohlo
konečně rozhýbat problematiku rozvoje výzkumu a inovací
v Ústeckém kraji,“ řekla nám
Jaroslava Kuszniruková, vedoucí

odboru strategie, přípravy a realizace projektů krajského úřadu.
V rámci projektu bylo osloveno
100 ﬁrem z Ústeckého kraje, 25
výzkumných institucí v ČR a mezi
nimi se navazuje partnerství při
přenosu výsledků výzkumu a vývoje do našeho kraje. Současně se
s využitím německých zkušeností připravuje návrh Inovačního
centra Ústeckého kraje, které by
mělo danou problematiku dlouhodobě řešit.
Jsem rád, že se nám po několika letech společně s Ústeckým
krajem podařilo obecné strategické dokumenty a akční plány konečně uvést v život a naplňovat je
konkrétními aktivitami s ﬁrmami
z Ústeckého kraje. Inovace jsou
pro nás jedinou šancí pro budoucnost ekonomiky Ústeckého kraje
a zvyšování zaměstnanosti.

Zachránily život člověka
Z
aměstnankyně
Krajského
úřadu Ústeckého kraje Pavlína Birgit Babičková (vlevo) a
Radka Šťastná převzaly z rukou
hejtmana Oldřicha Bubeníčka a
ředitele úřadu Milana Zemaníka ocenění za záchranu lidského
života poskytnutím včasné první
pomoci. Dne 29. ledna postihl
bývalého zaměstnance úřadu
v prostorách budovy hejtmanství
infarkt. Pracovnice odboru sociálních věcí poskytly návštěvníkovi
první pomoc a zachránily mu život. Až do příjezdu sanitky, která
byla na krajském úřadu opravdu
za pár minut, je operátorka Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje instruovala o postupu

záchrany pacienta. K poděkování
hejtmana a ředitele úřadu se připojil také ředitel Zdravotnické

záchranné služby ÚK Ilja Deyl a
vedoucí odboru sociálních věcí
Petra Lafková.
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Jsou učni a už mají zajištěnu práci
Z
ástupci jednotlivých divizí stavební ﬁrmy Metrostav, a. s.,
s níž má Střední škola technická
a stavební v Ústí n. L. – Krásném
Březně jako jedno ze tří zařízení
v zemi už několik let výhodnou
smlouvu o spolupráci, tady 13.
února podepisovali smlouvy s rodiči vybraných učňů z prvních ročníků. Ti prošli nejlépe náročným
sítem výběru. Podle smluv získají
žáci oborů tesař, zedník a strojní
mechanik nejen stipendia, pracovní pomůcky, ubytování, stravu,
dopravu do učení a další potřebné věci zdarma, ale co hlavně:
po absolvování školy budou mít

– stejně jako jejich předchůdci – u
Metrostavu zajištěnu práci. Mezi
studenty přijel i první náměstek
hejtmana Stanislav Rybák a další
představitelé zřizovatele školy –
kraje a jeho krajského úřadu. Ře-

ditel školy Vítězslav Šteﬂ potom
seznámil hosty se současností
školy i výhledy do budoucna (kampus řemesel, projekt celoživotního
vzdělávání, partnerské organizace
a podobně).

Skvělý projektový den děti bavil i učil

Učebnice keňským školákům
od lovosického gymnázia

R

ůzné druhy učebnic anglického jazyka, na jejichž sbírce se podílelo lovosické gymnázium
ve spolupráci s oblastním zastoupením občanského sdružení ShineBean, byly oﬁciálně předány
základní škole Kandiege v západní Keni. Podle
slov místní předsedkyně sdružení Renaty Rokůskové měli tamní pedagogové i školáci z učebnic
angličtiny obrovskou radost. „Žáci si učebnice
vzápětí po předání se zájmem prohlíželi, knihy

(Zleva) Pavel Šplíchal, vedoucí programu pro školy a.s. Metrostav, Ludislava Poupalová z odboru školství
krajského úřadu, Dagmar Waicová, předsedkyně zastupitelského výboru pro školství, vzdělávání a zaměstnanost, a St. Rybák a V. Šteﬂ

N

byly následně zapsány do školní knihovny,“ uvedla k tomu zástupkyně občanského sdružení. A jak
dále sdělila, k faktickému předání daru došlo v závěru loňského roku, což je v Keni doba, kdy právě
končí školní rok. Zástupce ředitele keňské školy
vyjádřil upřímný vděk i poděkování českému gymnáziu. Druhá várka potřebných učebnic do Keni
bude vypravena také v březnu tohoto roku.
Marek Bušek, ředitel Gymnázia Lovosice, foto archiv školy

a jeden den se stali učiteli žáci
podbořanského gymnázia. Ti
si totiž připravili výukový, ale zábavný program pro žáky Základní školy
Husova v Podbořanech. V rámci
projektu Přírodovědné a technické
vzdělávání Ústeckého kraje se žáci
i učitelé gymnázia snažili mladším
dětem ukázat, že se přírodovědného
nebo technického zaměření nemusí
obávat. „Právě toto je jedním z cílů
projektu. Prostřednictvím těchto
aktivit partneři projektu seznamují
žáky základních škol s výukou a nenásilně jim nabízí budoucí studium
těchto oborů,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
Projektový den byl zaměřen
na biologii, matematiku, fyziku
a chemii. Každé z těchto odvětví
naplnili žáci gymnázia rozmanitými ukázkami, hrami, pokusy i zajímavostmi. Vše totiž muselo děti
ze základní školy bavit, jedině tak si
mohly odnést nové vědomosti i nadšení pro často obávané obory. „Například v chemickém bloku se děti

seznámily s vlastnostmi kuchyňské
soli a jedlé sody. Naši žáci pro ně
připravili několik poutavých experimentů, které ale vycházejí z běžného
života,“ popsala zástupkyně ředitele
školy Marie Honzlová. Biologická
část byla velmi zajímavá z hlediska
názorných příkladů. V učebně totiž

bylo i několik zvířat, která děti mohly
sledovat a na vlastní oči si prohlédnout jejich stavbu těla, chování i složení jídelníčku. Matematika zase
byla plná příkladů ze života, soutěží
a her. Ve fyzice nebyla nouze o pokusy zaměřené na vlastnosti magnetů,
tlaku, napětí i hustotu.

Třináct medailí z Her zimní olympiády dětí a mládeže
Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže hostil letos Kraj Vysočina. Náš region reprezentovalo pětasedmdesát mladých sportovců, kteří se zapojili
do všech vyhlášených kategorií. Nejlépe se jim dařilo v alpském lyžování, snowboardingu a v lyžařském orientačním běhu. Celkově skončil Ústecký
kraj na sedmém místě – získal šest zlatých, čtyři
stříbrné a tři bronzové medaile.

N

a zimní olympiádě se soutěžilo v devíti disciplínách
v několika různých lokalitách –
v Havlíčkově Brodě, Žďáru nad
Sázavou, Novém Městě na Moravě, Jihlavě a Velkém Meziříčí.
Celkem se her zúčastnilo zhruba
třináct set závodníků z celé republiky. Delegaci Ústeckého kraje
tvořilo 94 lidí, z toho 75 sportovců, 17 trenérů a 2 vedoucí výpravy.

V soutěži krajů skončil náš region na sedmém místě s 99 body.
První místo patří Libereckému
kraji, který získal 253 bodů, druhé Jihočeskému (164 bodů) a třetí Jihomoravskému (138 bodů).
Zahájení olympiády se 19.
ledna zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,

náměstkyně hejtmana pro školství, mládež a sport Jana Vaňhová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Dagmar Waicová, předseda komise pro sport a volný čas Václav
Beneš a vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy KÚÚK
Štěpán Harašta.

Přehled umístění v individuálních závodech:
Závodník

ALESPOŇ jedno fotograﬁcké ohlédnutí za dětskou olympiádou: zcela vlevo jsou Anna Brandlová a Lukáš
Matějka (oba z Teplic), kteří byli stříbrní v závodě smíšených štafet lyžařského orientačního běhu.

Přehled umístění v týmových závodech:
Složení týmu

2. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Sport
Lyžařský orientační běh
Brandlová Anna (Teplice), Matějka Lukáš (Teplice)
Závod na trati „medium“
Kateřina Radová (Osek), Viktorie Vágnerová (Teplice), Anna
Běžecké lyžování
Dvořáková (Osek)
Štafeta
Marek Berka (Litvínov), Adam Janoušek (Povrly), Martin Štěpá- Rychlobruslení
nek (Ústí nad Labem), Michal Brejcha (Chomutov)
Závod štafet na 16 kol
Jan Zabystřan (Chomutov), Gabriela Pecáková (Litvínov), Martin Alpské lyžování
Andrt (Chomutov), Tereza Součková (Jirkov)
Paralelní slalom družstva
Kateřina Bergerová (Roudnice nad Labem), Gabriela Horáková
Rychlobruslení
(Roudnice nad Labem), Kateřina Veselá (Litoměřice), Daniela
Závod štafet na 16 kol
Kolářová (Kadaň)
Jakub Doležal (Teplice), Filip Háněl (Dubí), Martin Jeřábek
(Krupka)

Běžecké lyžování
Štafeta

Body
5
4
4
3

1. místo:

Jan Zabystřan (Chomutov)

1. místo:

Amálie Švabíková (Loučná pod Klínovcem)

1. místo:

Amálie Švabíková (Loučná pod Klínovcem)

1. místo:

Anna Brandlová (Teplice)

1. místo:

Lukáš Matějka (Teplice)

1. místo:

Marek Berka (Litvínov)

2. místo:

Lukáš Matějka (Teplice)

2. místo:

Filip Ščerba (Ústí nad Labem)

2. místo:

Šimon Matějka (Teplice)

3. místo:

Daniela Kolářová (Kadaň)

4. místo:

Adam Janoušek (Povrly)

4. místo:

Marek Berka (Litvínov)

4. místo:

Adam Janoušek (Povrly)

5. místo:

Radek Jakubka (Teplice)

5. místo:

Barbora Nétková (Teplice)

5. místo:

Gabriela Horáková (Roudnice nad Labem)

5. místo:

Daniela Kolářová (Kadaň)

2

6. místo:

Viktorie Vágnerová (Teplice)

1

6. místo:

Beata Kaplanová (Trmice)

Sport
Alpské lyžování
Paralelní slalom jednotlivci
Snowboarding
Slalom
Snowboarding
Paralelní slalom
Lyžařský orientační běh
Závod na trati „medium“
Lyžařský orientační běh
Závod na trati „medium“
Rychlobruslení
Jednotlivci – 333 m (3 kola)
Lyžařský orientační běh
Závod na trati „sprint“
Krasobruslení
Krátký program a volné jízdy
Lyžařský orientační běh
Závod na trati „medium“
Rychlobruslení
Jednotlivci – 333 m (3 kola)
Rychlobruslení
Jednotlivci – 111 m (1 kolo) – super sprint
Rychlobruslení
Jednotlivci – 500 m (4, 5 kol)
Rychlobruslení
Jednotlivci – 333 m (3 kola)
Krasobruslení
Krátký program a volné jízdy
Lyžařský orientační běh
Závod na trati „medium“
Rychlobruslení
Jednotlivci – 111 m (1 kolo) – super sprint
Rychlobruslení
Jednotlivci – 111 m (1 kolo) – super sprint
Běžecké lyžování
2 km volně
Snowboarding
Slalom

Body
7
7
7
7
7
7
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
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Prospěšná jednání v Žilině o spolupráci krajů
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil ve dnech 21. a 22. ledna 2014 Žilinský samosprávný kraj (ŽSK). Cílem jednání s předsedou ŽSK Jurajem Blanárem bylo navázání osobních kontaktů
a konkrétní naplňování smlouvy o spolupráci. Tu podepsali představitelé obou regionů před třemi roky.

P

ředseda Juraj Blanár stojí
v čele samosprávy už třetí volební období, od roku 2005 (vloni
v listopadu svůj post v krajských
volbách suverénně obhájil).
Hejtmana Bubeníčka, kterého
na oﬁciální návštěvě doprovázel
vedoucí kanceláře hejtmana Luboš Trojna, seznámil s historií
i současností tohoto kraje. Ten
je jedním z osmi krajů Slovenské
republiky, má 6788 km2 a žije
v něm asi 690 tisíc obyvatel, a to

v jedenácti okresech (Bytča,
Čadca, Dolný Kubín, Kysucké
Nové Mesto, Liptovský Mikuláš,
Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianské Teplice, Tvrdošín
a Žilina). Jeho hornaté území
tvoří celky Karpat, Fatransko-tatranské oblasti a Slovenského
středohoří.
Představitelé obou krajů
jednali na žilinském krajském
úřadu za účasti místopředsedy
kraje Jozefa Štrby a ředitele od-

boru informací a zahraničních
vztahů Petera Kubici. Tématem
byl především rozvoj spolupráce v oblasti sportu, kultury
a školství. Oba pánové si rovněž
vyměňovali zkušenosti z oblasti zdravotnictví nebo čerpání dotací z evropských fondů.
Hostitelé nabídli členům delegace Ústeckého kraje návštěvu
střední odborné školy stavební
v sídelním městě kraje. Poutavá byla nejen prohlídka Žiliny
a její Povážské galerie umění, ale
také dalšího významného centra
kraje – Martina. Tam hejtman
Bubeníček s doprovodem zhlédl
divadelní představení 1+1=3 ve
Slovenském komorním divadle.
Jeho ředitel František Výrostko diskutoval s hosty o možné
spolupráci jeho divadelního
ansámblu s některým z divadel
v Ústeckém kraji včetně výměny
představení. Závěrečná tisková
konference, na které byly shrnu-

První nákupy pod jarní oblohou

B

řezen přinese jaro a také díky
společnosti Artiﬁcium Bohemicum – Český um a pod záštitou
hejtmana první Severočeské farmářské trhy (SFT) pod otevřenou
oblohou. Jsou pořádány už čtvrtým rokem, a prvními městy, kde
SFT otevřou, jsou Teplice, Chomutov a Kadaň. Aktuální podrobné
informace na www.severoceske-

farmarsketrhy.cz, a to včetně trhů
v Ústí, Jirkově a dalších městech.

ty výsledky návštěvy i nastíněna
další konkrétní spolupráce při
výměně kulturních, sportovních
nebo školních kolektivů, se těšila
opravdu velkému zájmu žilinských novinářů.
„Návštěva v Žilinském samosprávném kraji a moje jednání
s panem předsedou Jurajem Blanárem potvrdily, že naše kraje mají

potenciál spolupracovat v mnoha
oblastech práce pro své občany,“
řekl nám hejtman Bubeníček.
„Například jsme se shodli v potřebě optimalizovat střední školství
a vzdělávat a vychovávat mladé
odborníky v technických a řemeslných oborech. Ty především potřebují významní zaměstnavatelé i zahraniční investoři na severu Čech

i pod Tatrami. Můj vztah k Slovensku a Slovákům je opravdu velmi
přátelský, a proto jsem rád, že se
nám daří aktivně rozvíjet naše partnerství s Žilinským samosprávným krajem.“ Jak nám hejtman
potvrdil, uvažuje se o reciproční
návštěvě předsedy ŽSK Juraje Blanára v Ústeckém kraji. Mohla by se
uskutečnit již letos v létě.

Workshop o podpoře farmářských trhů

7. března Teplice, OC Olympia, Srbická ul., 12–17 hod.:
slavnostní zahájení 4. sezony
SFT s doprovodným kulturním
programem, kuchařskou show
a ochutnávkami; 8. 3. Chomutov, nám. 1. máje, 8–12 hod., 12.
3. Kadaň, Mírové nám., 9–16
hod., 21. 3. Teplice, 22. 3. Chomutov.

Katalog unikátních a tradičních řemesel

Ú

stecký kraj se rozhodl vydat Katalog řemeslné výroby Ústeckého kraje. Věříme, že
přispěje k podpoře stávajících
i začínajících drobných a malých podnikatelů, rozvoji místní ekonomiky a k udržitelnému
cestovnímu ruchu. Žádáme vás
tímto o spolupráci. V současné
době vytváříme seznam řemeslníků Ústeckého kraje. Výrobek
nebo výrobky těchto řemeslníků
by měly mít svůj původ v našem
kraji, nemusí se vždy jednat
o tradiční místní výrobek. Měly
by být vyrobeny s podílem ruční
práce, ve které se odrazí řemeslné zpracování, a na výrobu

produktů mohou být použité
místní suroviny, ovšem není to
podmínkou. Hledáme i ty výrobce, kteří nejsou certiﬁkováni
Asociací regionálních značek
a jejichž výrobky nemají označení Regionální produkt. Podrobnosti na webových stránkách
kraje.
Na vaše kontakty čekáme
do 14. března. Pokud to bude
možné, své informace zasílejte
e-mailem na níže uvedený kontakt. Mgr. Petra Ludwigová,
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odd. regionálního rozvoje,
ludwigova.p@kr-ustecky.cz,
tel.: 475 657 958.

Z

výšit atraktivitu farmářských
trhů má za cíl projekt Central
Markets – Revitalising and Promoting Traditional Markets in
Central Europe, jehož partnerem
je Ústecký kraj. V budově krajského úřadu se sešli zástupci kraje,
měst, obcí i organizátorů farmářských trhů. Všem byly představeny cíle projektu, pilotní území
i dokončené a plánované aktivity.
K dispozici je nyní již analýza trhů,
SWOT analýza, manuál pro nové

organizátory a zpráva o stavu
trhů ve střední Evropě, která byla
vytvořena ve spolupráci se všemi
partnery projektu. Účastníci setkání se shodli, že největším problémem je propagace a prezentace
farmářských trhů směrem k zákazníkovi a je velmi náročné „naučit“
zákazníky navštěvovat farmářské
trhy a nakupovat místní produkty.
S účastníky byla prodiskutována
otázka Proč nakupovat na farmářských trzích? Bylo vytvořeno něko-

lik níže uvedených bodů: Koupíte
čerstvé a kvalitní potraviny, Poznáte opravdovou chuť potravin, Koupíte potraviny bez zbytečné chemie
a náhražek, Vyzkoušíte regionální
speciality a samozřejmě mnohé
další včetně potřebné podpory našich farmářů a výrobců.
Více o projektu na webu kraje
– Titulní stránka/Rozvoj kraje/
Projekty.
Michaela Řeháková,
projektová manažerka

Exekuce – fakta a mýty (1. část)
Exekuce jsou v posledních letech mediálním tématem, bohužel však kvalita podávaných informací není úměrná četnosti článků a reportáží, které toto téma
řeší. Nejčastěji se tak lze setkat se srdceryvnými příběhy, které sice v daném případě mohou být pravdivé a oprávněné, často však lze pochybovat o objektivitě
a zcela jistě z nich nelze odvozovat relevantní informace použitelné i pro další osoby, které exekuce postihla. Není tedy od věci připomenout si některá fakta
a vyvrátit mýty, které mezi lidmi kolují.
Může exekuce proběhnout ihned po nezaplacení dluhu/splátky atd.?
NE – k provedení exekuce je nutný exekuční titul, tím je rozhodnutí
příslušného subjektu – tedy např. rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu apod.
Pohledávku si pro sebe vymáhá exekutor, je to jeho příjem.
NE – exekutor vymáhá pohledávku pro oprávněného, vždy na jeho
návrh, ze zákona je povinen postupovat tak, aby pohledávku vymohl, je-li to možné.
Dlužil jsem deset tisíc korun, exekutor nyní vymáhá 30 tisíc. Dvacet tisíc je tedy „zisk“ exekutora?
NE – k jistině exekutor vymáhá nejen svůj „zisk“, tedy náklady exekutora, ale i náklady oprávněného
(dohromady náklady exekučního řízení), dále potom náklady předchozího (nalézacího) řízení. Další významnou položkou v konečné vymáhané částce může být i úrok.

***
V případě, že se i vás exekuce dotkla a máte o správnosti průběhu
pochybnosti, můžete se obrátit na Poradnu při ﬁnanční tísni, o.p.s.,
která s vámi jednotlivé kroky řízení projde, přezkoumá a zjistí, zda
byl zvolený postup v pořádku. Poradnu naleznete v budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, v ulici Dlouhá 15.
Do poradny je nutno se předem objednat.

Nyní nás naleznete i na Facebooku: facebook.com/poradnapriﬁnancnitisni. Bezplatně zde můžete stáhnout vzory důležitých podání a dokumentů. Pondělní bezplatná linka: 800 722 722,
Telefon: 411 135 200, E-mail: hadas@ﬁnancnitisen.cz, www.ﬁnancnitisen.cz.
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Finanční dar mamince maličké Terezky

101 let Rudolfa Hrdličky

H

ejtman Oldřich Bubeníček
předal v obřadní síni Městského úřadu v Roudnici n. L. šek
na 15 tisíc korun. Obdarovanou
byla paní Žaneta Kropáčková,
která v tamní porodnici přivedla pár hodin po půlnoci Nového
roku na svět prvního občánka
Ústeckého kraje v roce 2014 –
Terezku.
Přítomen byl i otec dítěte Pavel
Kropáček, babička a další hosté
obřadu. Finanční dar je příspěvkem Ústeckého kraje do začátku
života novorozence. V městské
obřadní síni byl aktu přítomen
rovněž starosta Roudnice nad
Labem Vladimír Urban, jenž přivítal malou Terezku mezi občany
tohoto města. Manželé Kropáčkovi s sebou vzali i 2,5letou dcerku Anetu.

Na vlně zážitků můžete cestovat po Dolním Poohří

N

ový propagační materiál s názvem „Na
vlně zážitků po Dolním Poohří“ vydala
Destinační agentura Dolní Poohří na začátku
letošního roku. Brožura slouží jako inspirace
k návštěvě zajímavostí, a to jak turistům, tak
místním občanům. Na 28 stránkách se prezentuje 12 míst z oblasti Klášterecka, Kadaňska, Žatecka, Lounska,
Postoloprtska, Podbořanska Chomutovska a Jirkovska.

Publikaci získáte na všech infocentrech
Dolního Poohří nebo si ji můžete prohlédnout a stáhnout na webových stránkách
www.dolnipoohri.eu/ke-stazeni/. Již nyní
připravuje agentura další vydání této zážitkové brožury, aby stejně jako letos byla
připravena pro nadcházející turistickou sezonu.
Libuše Novotná Pokorná, ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří

V

sobotu 8. února oslavil své životní jubileum 101 let pan Rudolf Hrdlička, který žije již šest let v Domově sociálních služeb
Litvínov, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje. Stoprvní narozeniny oslavil pan Hrdlička jen o den dříve v litvínovských DSS
s rodinou a blízkými a také s dalšími hosty. Pogratulovat a popřát
mnoho zdraví do dalších let mu přišli rovněž zástupci Ústeckého
kraje a jeho krajského úřadu, například Martin Klika, krajský radní pro sociální věci, a Jitka Pémová za odbor sociálních věcí. Byli
u toho i zaměstnanci DSS Litvínov v čele se zástupkyní ředitele zařízení Helenou Šušotovou.

O krásách země a o ceny s rozhlasem Sever Nový klub seniorů na Mostecku

R

elaxační pobyt v lázních
Poděbrady a další ceny můžete vyhrát každý všední den
v pořadu Česko, země neznámá,
pokud si naladíte ve 13.00 hodin
ČRo Sever (88,8 FM). Pořad
moderuje hvězda Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
„Aby toho českého nebylo
málo, hrajeme k tomu i hezké
české písničky. Pořad je nejen pro
vášnivé turisty, ale i pro ty, kteří
přišli na to, že naše země je stejně
atraktivní jako slavná zahraniční
letoviska,“ říká ředitel ČRo Sever
Milan Knotek.
V soutěžním pořadu může
uspět každý, kdo zná dobře zajímavá místa naší republiky
nebo kdo pozorně vyslechne
reportáž, ve které je obsažena
správná odpověď na otázku. Reportáže natáčejí redaktoři všech
regionálních stanic ČRo, takže
postupně poznáme celou naši
zemi. Někteří lidé ani netuší,
jak je Česká republika zajímavá a rozmanitá, říká P. Kudrna.

N

a začátku ledna začal fungovat nový místní
klub seniorů v Horním Jiřetíně a Černicích
na Mostecku. Jeho předsedkyně Miluše Kolářová
má v plánu spolu se sedmičlenným jednacím výborem připravovat atraktivní nabídku volnočasových aktivit. Senioři se tak mohou těšit na výlety,
pobyty, divadelní představení, besedy a mnoho
dalšího. Jednodenní výlety budou hrazené z rozpočtu pro neziskové organizace města Horního Jiřetína. V rámci týdenních rekreací budou moci zájemci zavítat do Železné Rudy na Šumavě, Blatné,
Jetřichovic, lázní Libverda či do Itálie. Pravidelně
se bude chodit na procházky po okolí Mostu, jezdit do divadla a na besedy. Senioři se také zúčastní
27. sportovních her v Litvínově.

POŘAD ČESKO, země neznámá moderuje oblíbený Pavel Kudrna.

„Víme, jak vypadají Alpy, jaké
je to pod Eiffelovkou a jaké jsou

toalety u šikmé věže v Pise. Ale
neznáme Krkonoše, jihočeské
rybníky, naše jeskyně, různá muzea, hrady, zámky… Naší snahou
je, abychom právě ta krásná zákoutí české země posluchačům
představili, abychom jednou ten
pořad přejmenovali na Česko,
země známá.“

Velký zájem o studium v Pirně

O

podmínkách
studia
na dvojjazyčném, dvojnárodnostním gymnáziu v Pirně
v sousedním Sasku se dozvěděli

zájemci – tedy děti a jejich rodiče – v polovině měsíce přímo
z úst představitelů Friedrich
Schiller Gymnasium Pirna, na-

GYMNÁZIUM Friedricha Schillera v Pirně

příklad ředitele Berda Wenzela.
Jak nám řekla předsedkyně zastupitelského výboru pro školství, vzdělávání a zaměstnanost
Dagmar Waicová, na pirnské
škole studuje již od roku 1998
mnoho dětí z celé ČR, i když
nejpřirozenější oblastí, odkud
pochází největší počet studentů
dvojnárodnostního gymnázia,
je právě Ústecký kraj. Přijímací
pohovory ke studiu v Pirně zajišťuje opět Gymnázium Děčín,
zkoušky proběhnou 19. a 20.
března. Přijato bude patnáct dětí
ze 7. tříd ZŠ nebo prvních ročníků osmiletých gymnázií.

Stručně o školních úspěších
Hamerská aranžérka má zlato!

Vítězství žateckých gymnazistů

Ani letos nechyběla Střední odborná škola Litvínov-Hamr na regionální soutěži oboru aranžér konané již tradičně v Plzni. Sjeli se na ní zástupci škol
z celé republiky a chtěli co nejlépe uspět se svými výtvory. Pro letošní rok zvolili organizátoři téma Svět
plný barev. Žákyně prvního ročníku Ivana Štejnarová z Hamru obsadila ve své kategorii 1. místo

Republikové ﬁnále Asociace školních sportovních klubů ČR se odehrálo v Táboře a postoupilo
do něj celkem jedenáct týmů ze základních škol či
víceletých gymnázií. Žatecké družstvo ve složení
Jakub Dvořák, Dominik Červenka, Radek Haišman, Ondřej Pohoriljak, Tomáš Urban a Stanislav
Voráč vybojovalo první místo!

„Do svého programu zařadíme také pomoc
a spolupráci s Dětským domovem v Hoře Svaté
Kateřiny, který již naši členové navštívili a předali ředitelce ﬁnanční dar. Na další návštěvu se
společně těšíme na jaře,“ řekla Miluše Kolářová,
která na začátku roku sezvala zástupce ostatních
spolků, oddílů, kroužků a jednot pracujících s dětmi a občany na půdě Horního Jiřetína a Černic
k jednání o uspořádání 1. masopustního maškarního průvodu městem. Nápad se setkal s velkým
ohlasem. Průvod projde poprvé městem 1. března
2014 a bude zakončen na prostranství u kulturního domu, kde budou připravené občerstvení, živá
hudba a vystoupení s masopustní tematikou.
Alois Malý, předseda Krajské rady seniorů Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích
konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ŘEDITELE/KY ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny,
Dolní 310, příspěvková organizace
Předpoklady:
odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• morální a občanská bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

Souboj krásy

J

ednou z adeptek v boji o titul
Česká Miss je i kráska z našeho kraje Veronika Kašáková,
která má nejen nádhernou tvář
a tělo, ale také silný životní příběh. Šestnáct let vyrůstala bez
rodičů v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova. „Byla
to vždy bezproblémová, vzorná
a aktivní dívka. Soutěže krásy,
pozitivní vztah ke sportu a láska
k dětem, to byla Veronika,“ prozradila nám o ní Libuše Houdová, ředitelka dětského domova,
který je příspěvkovou organizací
kraje. Půvabná blondýnka, která
vystudovala Střední pedagogickou školu v Mostě, je dodnes
s dětským domovem v kontaktu
a často jej navštěvuje.

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb.
• doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní místo ředitele
školského zařízení ne starší 2 měsíců
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců
nebo doklad o jeho vyžádání
• doklad o psychické způsobilosti podle ust. § 18 a § 18a zákona č.
109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nebo doklad o jeho objednání)
• koncepci rozvoje školského zařízení (max. rozsah 5 stran strojopisu)
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školského zařízení
je 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 26. března 2014 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurz: ……………….. *– neotvírat“.
* Pozn.: doplní se název organizace, kam se uchazeč hlásí do konkurzu
na vedoucí pracovní místo ředitele

Držte s námi Veronice 29.
března palce, kdy boj o korunku
královny krásy vyvrcholí.
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Krušnohoří chce do UNESCO
D

nes už bývalý český ministr
kultury Jiří Balvín a saský ministr vnitra Markus Ulbig
podepsali po víceleté intenzivní
práci na saském ministerstvu
vnitra v Drážďanech společnou
nominační dokumentaci německo-české žádosti o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/
Krušnohoří na Seznam světového
dědictví UNESCO. Podpisy obou
ministrů byl učiněn poslední krok,
který je nezbytný k předání společné žádosti o zápis na Seznam
světového dědictví Výborem světového dědictví UNESCO.
Slavnostního aktu se na saském ministerstvu vnitra zúčastnily i krajské delegace v čele s rad-

ními pro kulturu a památkovou
péči Jitkou Sachetovou z Ústeckého kraje (na snímku) a Olegem
Kalašem z kraje Karlovarského.

Zástupci obou krajů obdrželi
po jednom výtisku kompletní
nominační dokumentace, která
byla německou stranou doruče-

FOTOKVÍZ
na do Centra světového dědictví
v Paříži. Nominace je vynikajícím
příkladem německo-české spolupráce a přispívá mimořádným
způsobem k dobrému sousedství
obou národů a regionů.
Území světového dědictví zahrnuje na saské straně Krušných
hor 37 elementů sestávajících ze
79 dílčích komponent s cca 500
jednotlivými objekty. Na české
straně je doplněno šesti dílčími
komponenty s 23 objekty. Ústecký kraj v tomto mezinárodním
projektu reprezentuje hornická
kulturní krajina Krupka, oblast
vrchu Mědník a vápenka v Háji
u Loučné pod Klínovcem.
Připravil Adam Šrejber

Dostane Most titul Město sportu 2015?
M
ěsto Most se uchází o titul
Evropské město sportu
2015 (European City of Sport
2015). Přihlášku podalo v květnu
loňského roku Evropské asociaci hlavních měst sportu (ACES
– European Capitals of Sport

Association). Přiznání titulu by
se stalo oﬁciálním uznáním, že
podpora, kterou samospráva věnuje sportu, je kvalitní a nadstandardní.
Z kandidatury je zřejmé, že
Most sportu dlouhodobě fandí,

propaguje myšlenky fair play
a morálně i ﬁnančně podporuje
především sport dětský a mládežnický, ale i masový rekreační
sport pro nejširší vrstvy obyvatel, a to vše bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, fyzické dispozice,

handicap
či ekonomické zázemí.
O mostecké kampani si povíme podrobněji v březnovém vydání našich novin.

S

právná odpověď naší lednové soutěže byla: Ryba či
delfín ze sﬁngového rybníku
v Duchcově (viz malé foto).
Na balíček
od Ústeckého kraje se
mohou těšit: Pavlína
Trávníčková z Litoměřic, Roman Paus z Duchcova a Antonín Kovářík z Ústí nad Labem.
Tentokrát se přesuneme
z vodní hladiny rybníka do výšky
530 m n. m, do prostředí kulturní
památky. Tuto krajinnou dominantu můžete zahlédnout ze silnice I/13 na jih od Klášterce nad
Ohří. Stavba vznikla asi koncem
13. století, současného rozsahu nabyla v polovině 15. st., ale
o sto let později byla opuštěna
a od té doby chátrala. Objekt má
horní hrad s obdélným nádvořím a dvěma věžovitými obytnými stavbami. V předhradí jsou
zachovány zbytky zdí, vstupní

brány a parkánu. Z dochovaných reliktů zděných konstrukcí
čerpáme informace o středověkých konstrukčních technologiích a jejich vývoji, také proto
majitel památky – fyzická osoba
– usiluje o dochování této architektury pro budoucí generace.
Na jednu z etap obnovy uvedené
kulturní památky (statické zajištění) přispěl Ústecký kraj z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek v roce 2013
více než 68 % z celkových uznatelných nákladů, které překročily sto tisíc korun. Jak se nazývá
tato přes 700 let existující hradní
architektura a kde se nachází?
Odpovědi můžete zasílat
do středy 19. března na adresu:
Krajský úřad ÚK, odd. mediální komunikace, V. Hradební 48,
400 02 Ústí n. L. nebo na e-mailovou adresu: ticha.a@kr-ustecky.
cz. Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
do mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

Vejprty –
Žatec slaví 1010 let
Bärenstein od první písemné zmínky

P

ro město Vejprty v Ústeckém
kraji a sousední
německé
město
Bärenstein bylo nedávno zřízeno Informační středisko Společné centrum Vejprty
– Bärenstein. V pavilonu centra,
které je hned za hranicemi, tedy už
v Německu, mohou turisté posedět, dát si kávu, ale hlavně získat informace o všem zajímavém v tomto
regionu Krušných hor. Pořádají tu
atraktivní výstavy, na které je vstup
zdarma, získáte tu tipy na turistiku
nebo doporučení k využití volného
času. Pavilon Společného centra
má otevřeno každý den od 13 do
18 hodin, telefon 734 254 955 vám
zvedne paní Taťána Penková!

K

rálovské město Žatec, to
není jen dvacetitisícová metropole pěstování a zpracování
nejlepšího chmele na světě, kandidát na zařazení na prestižní
seznam UNESCO, ale také vý-

znamné historické město s první
písemnou zmínkou z roku 1004.
Pro rok 2014 připravilo město celou řadu atraktivních akcí
věnovaných tomuto jubileu, již
v roce 2013 proběhla graﬁcká

soutěž o logo a logotyp, další kulturní a společenské akce
uspořádá Žatec ve spolupráci
s aktivními občany a spolky.
Aktuální soupis akcí najdete
průběžně na webech www.mesto-zatec.cz a www.infozatec.cz.
Město Žatec je jedním z mála
měst střední Evropy, která mohou doložit svou více než tisíciletou historii. Přestože historické
prameny přesné datum založení
města jasně neuvádějí, je Žatec
poprvé jednoznačně doložen
již jako významné sídlo v roce
1004.
Ing. Jan Novotný,
místostarosta Žatce a krajský zastupitel

KULTURNÍ POZVÁNKY
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Léčivé rostliny a jejich dvojníci, od 6. března do 25. května.
Výstava přiblíží rostliny s léčivými účinky rostoucí ve volné
přírodě a upozorní na snadno
zaměnitelné druhy.

Jak se dělá krása aneb šikovnost
keltských šperkařů, do 12. března. Výstava věnovaná mistrovství
řemeslníků – šperkařů z doby
před více než dvěma tisíci lety.
Retro pomocníci aneb domácnost 60.–80. let, do 30. března.
Vzpomínáte, co nás provázelo
všedními dny nedávné minulosti?
Doteky jarní přírody, 13. března od 17 hodin. Přednáška Ing.
Zdeňka Kloučka věnovaná blížícímu se jaru a jarní přírodě.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Xénia
Hoffmeisterová
Bzukot, do 6. dubna.

–

REGIONÁLNÍ
MUZEUM V TEPLICÍCH
Podmořská setkávání, od 3. března do 13. dubna / Jízdárna. Autorská výstava 70 velkoplošných
podmořských fotograﬁí Martiny
Balzarové pořízených zejména v
Egyptě, Vietnamu a Indonésii.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
ÚSTÍ NAD LABEM
Malba a graﬁka aneb tvoření
nás baví…, do 18. března / Velká
Hradební 49. Výstavní kolekce
výtvarné skupiny CoHolky tvoří.

GALERIE
MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Otto Placht / Brány vnímání,
do 30. března. Lubomír Fuxa /
Za světem III – Tušení přítomnosti, do 30. března.

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

KŘÍŽOVKA O CENY

K

olikátý už bude počátkem
března krajský ples? To
byla otázka coby tajenka lednové
křížovky Krajských novin. V Ústí
n. L. půjde o 11. reprezentační
ples kraje (v sobotu 8. března),
jak většina luštitelů správně odpověděla. Ze záplavy e-mailové
korespondence nebo lístků a pohledů dodaných nám poštou
jsme vylosovali pětici výherců
pěkných cen, kterým samozřejmě blahopřejeme. Jsou jimi:
Jana Kratochvílová z Rumburku, Věra Havlínová z Litvínova,
Ivana Nejedlá z Roudnice nad

Labem, Josef Daniška z Loun
a Jiřina Duchoňová z Třebenic.
I v této únorové 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
19. března, 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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