ROČNÍK 13 / ČERVENEC 2014

INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU

www.kr-ustecky.cz

Ústecký kraj
Statut pro chomutovské

VEŘEJNÁ
AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
str. 4

bude od 1. 1. 2015 zcela nově

str. 6

KOMPLEXNÍ
ONKOLOGICKÉ
CENTRUM

Čestný název pro pěší
rotu aktivních záloh:

str. 7

ROTA ANTONÍNA
SOCHORA

Znovu vyjely vlaky mezi Dolní Poustevnou a saským Sebnitz
V sobotu 5. července se Šluknovský výběžek stal dějištěm významné události, pro kterou lze v novodobých
dějinách České republiky jen stěží najít srovnání. Po 69
letech znovu ožil osiřelý koridor a znovuobnoveným
úsekem začali jezdit první cestující v pravidelném
provozu na lince Děčín–Bad Schandau–Sebnitz–
–Rumburk. Slavnostní otevření trati se konalo již
o den dříve, v pátek 4. července 2014.

S

nahy o obnovení železničního spojení se datují cca
do roku 1990, ale teprve aktivním zapojením zástupců objednavatelů dopravy, což byl
na české straně Ústecký kraj
a na německé Verkehrsverbund
Oberelbe, se uvádí do pohybu
proces skutečného znovuobnovení železničního spojení. Vzniká projekt společné objednávky
jedné železniční linky po území
dvou států, která bude plnohodnotně pokrývat přepravní
poptávku pro všechny obyvatele a návštěvníky regionu bez
ohledu na státní hranice. V roce
2013 došlo k fyzickému propojení železničních kolejí a mohlo
být připraveno samotné zabez-

pečení pravidelného provozu.
Slavnostního otevření se zúčastnila řada významných hostů
v čele s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem
a Svenem Morlockem, místopředsedou vlády Svobodného
státu Sasko. Nechyběl krajský
radní pro regionální rozvoj Jan
Szántó, generální ředitelé Českých drah, a. s., Daniel Kurucz
a Správy železniční dopravní
cesty Pavel Surý, starostové
měst Sebnitz a Dolní Poustevna
Mike Rukh a Miroslav Jemelka, stejně jako další starostové
z obou stran hranice a řada jiných hostů.
Pokračování na straně 4

SNÍMEK Z PÁTKU 4. ČERVENCE, z oﬁciálního zprovoznění železniční trati v Dolní Poustevně, na samém severu Šluknovského výběžku.

Japonský Neturen koupil pozemky v Triangle Most – Evropské město
sportu 2015
V
M

Ústí nad Labem podepsali
jednatel Makoto Nakahara
za společnost Neturen Czech s.
r. o. a hejtman Oldřich Bubeníček za Ústecký kraj smlouvu
o prodeji pozemků v krajské
průmyslové zóně Triangle. Jde
o 5,36 hektaru za 25,9 milionu
korun. Japonský investor zahájil
již v květnu v jihovýchodní části
zóny zkušební provoz. Makoto Nakahara ocenil vstřícnost
Ústeckého kraje a také výhodné umístění zóny blízko hranic
s Německem, kde sídlí dodava-

tel ocelových drátů. Z nich se
vyrábějí v zóně u Žatce kalením
mikrovlnným způsobem a další
náročnou technologií pružiny pro automobilový průmysl
v naší zemi. K současným třem
desítkám zaměstnanců přibudou ještě do konce letošního
roku další a od příštího roku
bude moci Neturen Czech rozšířit kontrakty i s Francií, Slovenskem a dalšími státy.

MAKOTO NAKAHARA a Oldřich Bubeníček podepisují smlouvu o
prodeji pozemků v Triangle.

NEXEN – investice za 23 miliard korun!
P

remiér Bohuslav Sobotka podepsal ve středu 25. června v Praze
smlouvu se společností Nexen o výstavbě továrny na výrobu pneumatik. Podpis za Nexen připojil prezident ﬁrmy Kang Byung Joong.
Podpisu smlouvy se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Továrna bude stát v krajské průmyslové zóně Triangle

u Žatce. Jihokorejský výrobce v ní zaměstná více než tisíc lidí a investovat chce skoro 23 miliard korun.
Společnost Nexen Tire Corporation byla založena v roce 1942,
v současnosti vyváží pneumatiky do 130 zemí světa. Sídlo ﬁrmy je
v jihokorejském Jangsanu, kde je zaměstnáno 2275 lidí.

ěsto Most obdrželo vynikající zprávu z Bruselu
– bylo jmenováno Evropským
městem sportu 2015. Oﬁciální
předání titulu a praporu se uskuteční 19. listopadu v Bruselu.
„Vaše město je skutečně dobrým
příkladem sportu pro všechny,
sportu jako nástroje pro zdraví,
integraci, výchovu a respekt, což
jsou hlavní cíle ACES Europe.
Vytvořili jste příkladnou sportovní strategii s pěknými zaří-

zeními, programy a aktivitami,“
uvedl mimo jiné v dopise prezident ACES Europe pan Gian
Francesco Lupattelli.

Národní rating Aa1.cz
N
a nedávném zasedání zastupitelstva byl Ústeckému kraji udělen národní rating
Aa1.cz se stabilním výhledem
společnosti Moody´s Investors
Service. Osvědčení o přiznání
tohoto ratingu převzali hejtman
Oldřich Bubeníček a radní pro
ekonomiku Ladislav Drlý.
Národní rating odráží stabilizaci provozního přebytku a salda
rozpočtu v roce 2013 a dostatečné

hotovostní rezervy. I když bude zadluženost kraje v roce 2014 pravděpodobně růst, ve střednědobém
horizontu se očekává její stabilizace. Rating kraje je omezený
i očekávaným nárůstem dluhové
služby s ohledem na nízký očekávaný růst příjmů. Pozitivní dopad
na rating by mohly mít udržitelný
nárůst provozních přebytků kraje
společně se stabilizací dluhové
služby a zadluženosti.

Ceny hejtmana šesti osobnostem

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013 v oblastech regionální rozvoj,
sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, věda
a výzkum, kultura a sport.

Foto: archiv Úřadu Vlády ČR

Pokračování na straně 7
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Z 56. jednání Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období,
konaného 9. 7. 2014

Přes čtyři miliony korun dotací
Rada rozhodla o poskytnutí 2,58 mil. Kč jako neinvestiční dotace a 1,56 mil. Kč jako investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje.
Jednotlivé dotace se pohybují v řádu desítek tisíc korun a jednoho
až dvou set tisíc korun, pouze čtyři převyšují částku 200 000 Kč,
ty budou předloženy ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Uspokojeno tak bylo 41 žádostí na neinvestiční a investiční
dotace (z celkového počtu 65).

Moderní technologie do mostecké školy

červenec 2014

MŮJ NÁZOR: NEJHEZČÍ ČI NEJMILEJŠÍ VESNICE
Koncem srpna bude Růžová na Děčínsku oﬁciálně
vyhlášena vítězem letošního ročníku soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje. Zařadí se tak po bok Srbské Kamenice, Koštic, Nové Vsi v Horách, Března
u Chomutova, Hrušovan, Horního Podluží, Vědomic a dalších vítězů předcházejících ročníků soutěže. Máte vy osobně svoji milou a milovanou vesničku
nebo vísku, oblíbenou obec nebo favorita mezi vítězi
vlastní soutěže o vesnici roku? Jak byste ji popsali
čtenářům novin a pozvali je k její návštěvě?

Členové rady schválili vyhodnocení zadávacího řízení Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů
na Střední škole technické v Mostě – dodávky moderních technologií do výuky odborných předmětů III. Pro školu tak budou pořízeny například brusky a ostatní manipulační technika, nástroje
a závitníky, měřidla, multimetry a pájky, nářadí a svařovací zdroj,
vše celkem za 1,33 mil. Kč. Veřejná zakázka bude hrazena z dotace ROP Severozápad.

třeba na blízký Děčínský Sněžník
nebo se projet na kolech a podívat se do blízkého Německa přes
nádhernou osadu Ostrov či Rájec, prostě přijeďte. Pro nejmenší
či naopak starší turisty je možné
projít jen hodinový zajímavý
okruh skalami – dole skalním
městem a nahoře s vyhlídkami
na skalních masivech. Od kostela
směrem ke vstupu do skalního
města si jistě všimnete informačních tabulí, které vám prozradí leccos zajímavého z historie
obce. Zbytek už je na vás.

památky. Růžová je ideálním výchozím bodem pro pěší turistiku,
především ke vstupu do proslulých soutěsek u říčky Kamenice,
k výletu na Pravčickou bránu,
k výstupu na nejvyšší vrchol
oblasti, Růžovský vrch (619 m
n. m.). Součástí obce Růžová
je osada Kamenická Stráň. Zde
se nachází soubor památkově
chráněných lidových staveb, tzv.
podstávkových domů. Nedaleko
Kamenické Stráně stojí Dolský
mlýn, známý z pohádky Pyšná
princezna. Těsně za obcí Růžová
se zvedá do výše 402 m n. m. Pastevní vrch (Hutberg), odkud je
jedinečný výhled na Česko-saské Švýcarsko, Děčínský Sněžník, Klíč, Zlatý vrch, Jedlovou,
Růžák, Papststein, Lilienstein.

Finanční dar od Vršanské uhelné
Rada rozhodla o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Vršanskou uhelnou, a. s., na období 2014–2016, jež byla schválena RÚK již 7. května t. r. s tím, že
jednotlivými dodatky bude následně řešena konkrétní spolupráce
pro daný rok. Celkem bude kraji společností Vršanská uhelná,
a.s., poskytnuta částka 15 mil. Kč, tj. 5 mil. Kč ročně.

Peníze na tzv. kotlíkovou dotaci
Rada Ústeckého kraje rozhodla o poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Společný program
na podporu výměny kotlů mezi ČR a Ústeckým krajem. Dotace
poskytne na základě 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z tohoto programu žadatelům, jejichž žádost byla registrována a kladně posouzena z hlediska formální správnosti, úplnosti
a souladu s podmínkami programu.

NAVŠTÍVILI NÁS

P

ředsedu celorepublikového
výboru Obce Slováků v ČR
Jaromíra Slušného (na snímku), místopředsedu obce Petra
Liptáka a další představitele této národnostní menšiny
v Ústeckém kraji přijal Oldřich Bubeníček. Ústecký kraj
si váží práce občanů slovenské
národnosti ve prospěch našeho
regionu a stejně jako přítomný
předseda Výboru pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek ocenil i hejtman zapojení
Slováků do činnosti tohoto
krajského zastupitelského výboru. Podrobně se hovořilo
o možnostech rozvoje spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského samosprávného kraje
na Slovensku. S tím má náš kraj
už od roku 2011 podepsánu
dohodu o spolupráci v mnoha
oblastech života a práce občanů obou partnerských regionů,
v jejímž rámci se uskutečnila

celá řada zajímavých akcí, například tradiční výměnné výjezdy školáků, účast tvůrčích
a sportovních kolektivů na soutěžích Župná kalokagatia, Děčínská kotva, jednání zástupců
Krajské hospodářské komory
ÚK, společnosti CzechInvest
a Slovenské obchodní a průmyslové komory o spolupráci
podnikatelských subjektů.

Výroční zpráva za rok 2013

Ú

stecký kraj vydal
výroční zprávu
za rok 2013. Bude
distribuována orgánům
samosprávy,
partnerským organizacím i centrálním
orgánům. Kromě tiskové podoby je také
na kompaktním disku
a je k dispozici i v elektronické podobě na
krajském webu.

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
ÚSTECKÉHO
KRAJE
2013

Analýza vzorků: v pořádku

K

rajský úřad Ústeckého kraje zajistil v druhé polovině června
opakovaný kontrolní odběr vzorků ze skládky CELIO Litvínov,
na kterou byly dovezeny neutralizované kaly za účelem skladování
a jejich následného spálení v cementárně v Čížkovicích. Odebrané
vzorky byly odborně analyzovány v akreditované laboratoři a výsledky zkoušek byly poskytnuty 8. července. Kontrolní odběr provedený
krajským úřadem opět potvrdil deklarované hodnoty a vyhověl rovněž požadavkům na vodný výluh. Mimo rámec integrovaného povolení bude krajský úřad i nadále provádět vlastní kontrolní odběry
a analýzy prostřednictvím akreditované laboratoře.

Jitka Sachetová (KSČM),
radní Ústeckého kraje
Velmi mne těší, že obce našeho kraje mají velký zájem se do
této soutěže přihlásit a uspět.
Každoročně se jich hlásí více a
věřte, že není lehké pro komisi, která výběr provádí, vybrat
tu nejlepší. A právě proto ani já
nemohu říci: Jen tahle jediná je
nejlepší, nejkrásnější a tu vám
doporučuji navštívit. Projíždím
náš nádherný kraj a viděla jsem
spoustu obcí, i těch, které ještě v
soutěži Vesnice roku nezvítězily,
ale snaží se o to, aby právě jejich
obec se tím vítězem stala. A jsou
to právě ty, které se snaží o to,
aby jejich obec byla upravená,
společně s různými společenskými sdruženími oživují staré
zvyky, tradice, pořádají společenské akce, výstavy, znovuobnovují stavby téměř ztracené a
vracejí venkovu nejen krásu, ale
i hodnotný společenský život.
A dělají to i proto, aby se jejich
obyvatelům dobře žilo a aby se ta
jejich obec líbila právě jim. Proto
doporučuji, vezměte kolo nebo i
auto, podívejte se, jak krásný je
venkov právě u nás, v Ústeckém
kraji. Věřte, že nebudete litovat.

Jiří Řehák (PRO! Kraj),
zastupitel kraje
Vesnice, kam bych vás chtěl
pozvat, nese stopy slavné i smutné minulosti našeho regionu,
ale zároveň ukazuje i naději
do budoucna. V Tisé na rozhraní
Ústecka a Děčínska totiž dlouhodobě přibývají obyvatelé, je to
místo, kde se dobře žije. Po vysídlení téměř všech Němců se
musela zrodit prakticky nová
obec, musela postupně zapomenout na slavnou průmyslovou
minulost světově významné výroby knoﬂíků, přišla o polovinu
svých domů. V poslední době ale
dokáže svým obyvatelům i turistům leccos nabídnout. Nová výstavba, do které míří z blízkých
měst čím dál tím více zejména
mladých rodin s dětmi, nenarušuje přirozený ráz obce.
Aktivní občanská společnost,
jejíž činnost je v obci výrazně vidět, horolezci mířící do několika
skalních masivů v okolí obce, dostatek míst k občerstvení i dobrá
dopravní dostupnost z Ústí nad
Labem i Děčína vytváří z Tisé
místo, kam byste se určitě měli
podívat. Ať už si chcete vyzkoušet
základy lezení na písku, turistiku

Vladislav Raška (ODS),
zastupitel a předseda
Kontrolního výboru ZÚK
Již léta prohlašuji, že Děčín je
druhé nejkrásnější město u nás,
hned za Prahou. Vím, že je to pro
někoho troufalé už také proto, že
nádherných míst a měst či obcí
je spousta. Dokladem je určitě i volba obce Růžová vítězem
krajské soutěže. Je to zásluhou
všech obyvatel, kteří tam trvale
žijí, a zcela určitě oceněním dlouholeté práce představitelů obce v
čele se starostkou Helenou Křižkovou. Nejlepší pozvánkou k návštěvě jsou informace z webových stránek obce: Růžová je
malebná vesnice ležící 10 km
od města Děčína, na hranici Národního parku České Švýcarsko.
Dominantou tu je barokní kostel
sv. Petra a Pavla (1710–1712).
V r. 1988 jeho budova zcela vyhořela, ale v l. 1996–2000 byl
kostel zrekonstruován. Další zajímavou stavbou je větrný
mlýn na vrchu Petřín na okraji
vsi, který patří mezi technické

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz), zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Asi vás zklamu, ale já osobně nemám oblíbenou vesničku
či obec. Jsem asi profesionálně
už deformován, ale vždy když
někudy projíždím, jedu nebo se
„dovolenkuji“, tak si prohlížím
města a vesničky a vždy následně konstatuji, kde je vidět aktivní, pracovitý a nápaditý starosta
a vedení města a kde jsou naopak ve vedení města jen pobírači příspěvků. Nevěřili byste, ale
zkuste si to, u nás je těch rozdílů
stále plno. Přál bych všem obcím
a městům aktivní vedení, neboť
se tak zhodnocují majetky nás
všech občanů, ale i náš osobní.
To vím a znám z vlastní zkušenosti. Hezkou dovolenou všem
a opatrujte se.

Potřebovali bychom téměř devět miliard korun
na optimální stav všech silnic v majetku kraje

R

adní Ústeckého kraje nedávno projednali záměr zahájení
zadávacího řízení k nákupu víceúčelového vozidla 4x4 pro zimní a
letní údržbu v předpokládané hodnotě osmi milionů korun. Radní
se rovněž seznámili s informací
o tom, že je nezbytné řešit špatný
stav silnic II. a III. třídy v majetku
Ústeckého kraje a vozového parku
využívaného na jejich údržbu. To

vše samozřejmě vyžaduje enormní ﬁnanční zabezpečení, proto
rada uložila zadat zpracování studie, která zmapuje aktuální stav
silniční sítě Ústeckého kraje. Její
součástí musí být rovněž přehled
dopravního zatížení komunikací a
návrh plánu optimálního ﬁnancování údržby a oprav.
Ze souhrnného odhadu nákladů na opravy a údržbu komuni-

kací je patrné, že k uvedení silniční sítě do optimálního stavu
by bylo v současné době potřeba
přibližně 8,6 miliardy korun.
Vedle toho by pro plnou údržbu
bylo nutné uvolňovat pravidelně
o 100–150 mil. Kč ročně víc na
letní a zimní údržbu.
Současnou situaci je třeba
řešit a přijmout konkrétní koncepční opatření v dlouhodo-

bém výhledu s rychlými efekty.
Z tohoto důvodu bylo navrženo
urychleně zpracovat varianty ﬁnancování provozní části,
oprav a rekonstrukcí silniční
infrastruktury Ústeckého kraje pro projednání v orgánech
kraje. V dalších krocích budou
nastaveny, byť v dlouhodobém
horizontu, směry k řešení této
situace.

Srpen nabídne spousty farmářských trhů
Děčín – Husovo náměstí – pondělí 4., 11., 18. a 25. 8. od 8 do 16 hodin;
Děčín – Masarykovo náměstí – středy 6., 13., 20. a 27. 8. od 8 do 14 hodin;
Chomutov – náměstí 1. máje – soboty 9. a 23. 8. od 8 do 12 hodin;
Kadaň – Mírové náměstí – středa 13. 8. od 9 do 16 hodin;
Litoměřice – Kostelní náměstí – soboty 2., 16. a 30. 8. od 8 do 12 hodin;
Litvínov – nákupní středisko Máj – středa 20. 8. od 9 do 16 hodin;
Louny – Mírové náměstí – soboty 9. a 23. 8. od 8 do 12 hodin;
Lovosice – Václavské náměstí – úterý 5., 12., 19. a 26. 8. od 7 do vyprodání zásob;
Osek – parkoviště v Tyršově ulici – pátky 1., 15. a 29. 8. od 12 do 17 hodin;
Roudnice nad Labem – Husovo náměstí – soboty 9. a 23. 8. od 8 do 12 hodin;
Teplice – Obchodní centrum Olympie – pátky 8. a 22. 8. od 12 do 18 hodin;
Teplice – náměstí Svobody – pátky 1., 15. a 29. 8. od 9 do 17 hodin;
Ústí nad Labem – Mírové náměstí – úterý 5., 12., 19. a 26. 8. od 9 do 17 hodin;
Varnsdorf – Dobrotovy trhy – Klub Střelnice – pátky 8. a 22. 8. od 12 do 17 hodin;
Žatec – Náměstí Svobody – středy 6. a 20. 8. od 11 do 17 hodin.

Projekt Central Markets – revitalizace a propagace tradičních trhů ve střední Evropě je realizován za ﬁnanční podpory EU z programu
Central Europe Cooperating for success, který je spoluﬁnancován ERDF. Červeně označená města pořádají Severočeské farmářské trhy.

Ústecký kraj
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KRÁTCE

Ú

stecký kraj chce postupně změnit sociální
ústavy na chráněná bydlení. První etapa
transformace v rámci ústavů skončila. Největší část peněz kraj investuje do přeměny Ústavu sociální péče v Lobendavě ve Šluknovském výběžku a Domova
pro osoby se zdravotním postižením v Hliňanech.

V

průběhu jara byly Radě Ústeckého
kraje a také krajskému zastupitelstvu
doručovány elektronicky či poštou podpisy
signatářů petice Stop plošné devastaci volné
krajiny. Na přelomu června a července dostali všichni odpověď
Krajského úřadu ÚK. Více na krajském webu.

H

ejtman Oldřich Bubeníček postoupil v červnovém průzkumu společnosti SANEP z dubnové čtvrté příčky na třetí pozici a těší se aktuálně podpoře 49,2 % obyvatel Ústeckého kraje.
Zvítězil Michal Hašek (Jihomoravský kraj, 52,1 %), druhý byl Jiří
Zimola (Jihočeský kraj, 51,7 %).

V

Centru sociální pomoci Litoměřice, p. o., převzalo dvanáct
zaměstnanců sociálního zařízení certiﬁkát o absolvování teoretické části projektu Vzdělávejte se pro růst II. Úspěšně absolvovali první část Odborného zážitkového a tréninkového kurzu v
oblasti nových trendů v práci se seniory.

P

ůl roku putovala po hornických městech
a místech českého Krušnohoří výstava o
osmisetleté historii zdejšího hornictví. Teď
je od 5. července poprvé k vidění i na saské
straně hranice, a to v Altenbergu. V Čechách výstavu Sláva krušnohorského hornictví zhlédlo přes 600 návštěvníků.

B

arokní kaple Loreta v Rumburku byla
za Ústecký kraj nominována na Cenu
Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost)
za rok 2013, a to za nejlepší příklad obnovy kulturní památky.
Cena se letos uděluje prvním rokem.

V

pondělí 23. června se v Ústí nad Labem
uskutečnilo mimořádné zasedání představenstva Krajské hospodářské komory
Ústeckého kraje s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem (na snímku). Jednání se zúčastnil i nový
prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

J

ak sdělila společnost Asekol, vloni lidé v kraji odevzdali 29 486
starých televizí a monitorů. Vysbírali přes 200 tisíc kilogramů
drobného elektra a necelých 620 tisíc kilogramů televizorů a počítačových monitorů. V porovnání s ostatními kraji však Ústecký
kraj stojí až na předposledním místě.

V

obci Lipová proběhlo první oﬁciální
setkání představitelů obcí v územním
obvodu ORP (obce s rozšířenou působností) Rumburk a Varnsdorf v rámci projektu
Podpora meziobecní spolupráce. Na Šluknovsku se do projektu
zapojilo dvanáct obcí z ORP Rumburk a šest z ORP Varnsdorf.

V

soutěži Nejlepší starosta 2010–2014, která se
letos koná historicky poprvé a do níž byli do konce června nominováni nejlepší starostové a primátoři, pracuje nyní odborná komise. Výsledky budou
vyhlášeny ve Španělském sále Pražského hradu již 16. září 2014.

O rozvoji
města
Štětí
Nové dopravní hřiště,
zrekonstruované koupaliště nebo továrnu
na výrobu papíru společnosti Mondi. To vše
viděl při návštěvě Štětí
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Přijal pozvání starosty
města Tomáše Ryšánka.
Ten ho také spolu s místostarostou Miroslavem
Andrtem při prohlídce
města doprovázel.

C

estu po Štětí zahájili v tamní společnosti Mondi, která
se zabývá výrobou papíru a buničiny. Po krátkém představení historie společnosti a jejích
plánů do budoucna generálním
ředitelem Mondi Janem Žižkou
následovala prohlídka areálu
a výroby. Hejtman upozornil
na důležitost takto velkého za-

městnavatele na Štětsku a ocenil
zapojení společnosti do rozvoje
města. V doprovodu starosty
a místostarosty si hejtman mohl
prohlédnout i zrekonstruované
městské koupaliště. Již nevyhovující původní bazénová technologie byla nahrazena kompletně
novou, odpovídající veškerým
platným normám a předpisům.
Rekonstrukce začala na konci
roku 2011 a celková suma za
opravy se vyšplhala na částku 45

stecký kraj daroval v rámci
pravidelné podpory činnosti složek svého Integrovaného
záchranného systému Krajskému ředitelství Policie Ústeckého
kraje šest set ručních svítilen
v hodnotě téměř dvou milionů
korun. Speciální multifunkční
svítilna je mimo jiné vybavena např. UV diodou s vlnovou
délkou umožňující kontrolu
pravosti dokumentů a bankovek. Svítilnami budou vybaveni
policisté všech obvodních oddělení PČR Ústeckého kraje a dalších vybraných organizačních
článků. První část dodávky – tři
stovky svítilen – byla předána
Krajskému ředitelství Policie
Ústeckého kraje 3. července.

D

Dvacet let 4. brigády rychlého nasazení

C

esy České republiky pracují na revitalizaci koryta
bezejmenného pravobřežního přítoku Bynoveckého potoka v oblasti osady Nová Oleška u obce Huntířov na Děčínsku. Na projektu za více než 5 mil. Kč se kromě LČR podílí také
EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

K

rajský policejní ředitel plk. Tomáš Landsfeld
navštívil na krajském úřadě hejtmana Bubeníčka. Kromě informování o aktuální bezpečnostní
situaci v kraji zodpověděl hejtmanovi dotazy, které
zazněly směrem k práci policie na červnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.

V

areálu Nemocnice Kadaň je od 1. července nové dialyzační středisko. Završila
se tím závěrečná etapa společného projektu
kadaňské nemocnice a dialyzačního řetězce
Fresenius Medical Care (NephroCare). Společnost provozuje i
jednotky v Ústí, Mostě a v Lounech.

spěl i na další projekt, který měl
možnost hejtman navštívit a to
na dopravní hřiště. To bylo postaveno před dvěma lety, z Fondu Ústeckého kraje na něj město
získalo dotaci ve výši 2,7 milionu
korun. Radní požádali hejtmana
o pomoc v přípravě rekonstrukce
mostu přes Labe a při výstavbě
parkoviště u vlakového nádraží
v Hněvicích, i tam se byli na konci hejtmanovy cesty společně
podívat.

v Litvínově
a Mostě

Ú

ejtman se v Prackovicích nad Labem setkal se starostkou obce Andreou Svobodovou Křešovou.
Hovořili nejen o životě v obci a rozvojových projektech,
ale nezapomnělo se ani na dostavbu dálnice D8, která již
více než rok stojí kvůli mohutnému sesuvu právě nad obcí Prackovice.

L

milionů korun. Na projekt získalo město dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II
Severozápad v rámci 15. výzvy
oblasti podpory Podpora revitalizace a regenerace malých
a středních měst. Na modernizaci koupaliště přispěl i Ústecký
kraj v rámci Spoluﬁnancování
projektů podpořených z Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad pro období 2007–2013. Ústecký kraj při-

Multifunkční svítilny policistům Dva ministři

H

yklistický závod žen Tour de Feminin ve Šluknovském výběžku měl
už 27. ročník. Padesát závodnic z osmi
zemí absolvovalo 5 etap a 425 km. Vyhrála Brianna Walleová (USA), druhá
byla olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková. Partnerem akce byl i Ústecký kraj.
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U

ž od roku 1994 funguje
v Žatci 4. brigáda rychlého
nasazení Armády České repub-

liky. Při slavnostním nástupu 5.
července se předávaly medaile
i stuhy a nad žateckým náměs-

tím přeletěly stíhačky Gripen.
Kaplan 44. lehkého mechanizovaného praporu Drahomír
Frühbauer při slavnostní akci
zavzpomínal také na osm vojáků brigády, kteří zahynuli při
plnění svých povinností. (Další obětí války se stal nedávno
v Afghánistánu rotmistr David
Beneš.) Brigádě pak Český svaz
bojovníků za svobodu i hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček udělili pamětní stuhu, kterou v zastoupení předával krajský radní Martin Klika. Ocenil
i pomoc vojáků při povodních,
které vloni zasáhly Ústecký kraj.
(od dop.)

o Litvínova dorazili ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová Tominová
a ministr vnitra Milan Chovanec.
Při návštěvě je doprovázel radní
Ústeckého kraje Martin Klika,
který má v gesci sociální věci, zaměstnanost a bezpečnost. Společně si prohlédli sídliště Janov
v Litvínově a oblast Stovek v Mostě, tedy dvě takzvaně sociálně vyloučené lokality na Mostecku.
Ministři se v Janově setkali
s místním osadním výborem a seznámili se s činností nízkoprahového centra Joklík, které funguje
pod litvínovskou městskou policií.
Při prohlídce sídliště se společně
i se starostou Litvínova Milanem
Šťovíčkem podívali do jednoho
z prázdných bytů a setkali se s několika místními obyvateli i s asistenty prevence kriminality.

O D8 ve
Velemíně

H

ejtman se setkal se starostou Velemína Jiřím Skalickým. Jednali o aktuální situaci v
dostavbě dálnice D8, konkrétně
o posledních zprávách z jednání
s ministerstvem dopravy. Společně se domluvili na uspořádání dalšího kulatého stolu, kde se
sejdou všechny zainteresované
instituce i zástupci samospráv.

Čtyři roky poradenských služeb

J

iž čtyři roky poskytuje své
služby bezplatná Poradna
při ﬁnanční tísni, na kterou se
obracejí lidé, již v minulosti nezvládli své dluhy. Nejčastějším
tématem je možnost oddlužení –
osobního bankrotu: jen od ledna
letošního roku poradna připravila více než 200 návrhů na povolení
oddlužení. Dalším často řešeným problémem jsou nařízené exekuce
a informace související s exekučním řízením, jeho průběhem a po-

stupem exekutorů. Jen v tomto
roce zkontaktovalo ústeckou
pobočku poradny více než 1500
klientů. Zaměstnanci poradny
rovněž vystoupili na několika
odborných přednáškách a seminářích, na kterých informovali o
novinkách v oblasti insolvenčního a exekučního řízení, přičemž poslední přednáška se konala v červnu ve spolupráci s Agenturou pro
sociální začleňování a Ústeckým krajem.

Poradnu lze navštívit po předchozím objednání, a to na ústeckém telefonním čísle 411 135 200 (lze rovněž zanechat vzkaz v hlasové schránce)
nebo e-mailem na hadas@ﬁnancnitisen.cz. Poradnu naleznete v budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje, v ulici Dlouhá 15, v Ústí nad Labem.
Bezplatná zelená linka: 800 722 722 (každé pondělí 8.30–11.30 a 13.30–17.30); e-mail: poradna@ﬁnancnitisen.cz, www.ﬁnancnitisen.cz

Ústecký kraj
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Znovu vyjely vlaky mezi Dolní Poustevnou a saským Sebnitz

Dokončení ze strany 1

„Spojení má pro Ústecký kraj význam nejen
dopravní, protože výrazně
zkrátí a zrychlí cestu z vrcholu Šluknovského výběžku směrem do Děčína,
a to až o hodinu, ale také
morální a kulturní. Jedná se
o ukázku toho, že v moderní Evropě nejsou státní hranice nepřekonatelné a že

se lze v zájmu občanů dohodnout
i na mezinárodním provozu,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček.
„Na obnovení provozu a dostavbě chybějící trati má velkou zásluhu odbor dopravy a silničního
hospodářství krajského úřadu.
Nebýt jeho požadavků na obnovení provozu jako jedné z podmínek smlouvy s Českými drahami
a úspěšných jednání s objednatelem z Německa – svazem VVO

ohledně společné objednávky,
nikdy by nemuselo k obnovení
dojít. Je vidět, že poctivá a trpělivá
práce i na úrovni úřadu může vést
k naplnění společné vize,“ dodal
krajský radní Jaroslav Komínek.
Nová železniční linka spojující
Šluknovský výběžek s Děčínem
přes německý úsek Sebnitz – Bad
Schandau – Schöna ponese číselné označení U28, tedy podle
schémat značení regionálních že-

lezničních linek Ústeckého kraje.
Díky své poloze také získává
marketingový název Dráha národního parku. Objednavatelem
jsou Ústecký kraj a Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) a dopravu
zajišťuje dopravce České dráhy
v kooperaci s německým dopravcem Deutsche Bahn. Komunikaci s cestujícími bude personál
provádět plnohodnotně v českém
a německém jazyce.

Máme autobusové dopravce pro období 2015–2024
V

těchto dnech se završuje
více než dvouletý proces
přípravy a soutěžení autobusových dopravců, kteří budou
od roku 2015 po období deseti
let zajišťovat služby v přepravě
obyvatel a návštěvníků Ústeckého kraje na regionálních linkách. Stávajícím dopravcům
končí smluvní vztah s krajem
posledním dnem tohoto roku.

Patnáct vysoutěžených
oblastí
O výběrových řízeních jsme
čtenáře průběžně informovali
v předchozích vydáních. Ústecký kraj musí nové dopravce vy-

místní dopravní podniky. V letech 2013 a 2014 tak proběhlo
14 soutěží, které jsou až na 1 výjimku v tento okamžik uzavřeny
a vítězní dopravci již intenzivně
pracují na přípravě zahájení
provozu k 1. lednu roku 2015.
Průběh soutěže a samotné
vyhlášení výsledků byly náročné
jak na tvorbu dopravního konceptu a kvalitativních požadavků zvyšujících úroveň služby,
tak zejména na sladění s přísnými legislativními podmínkami.
Není divu, protože ve hře byly
zakázky v souhrnu 19,5 milionu
km za rok po dobu 10 let a o soutěžení byl mezi dopravci veliký
zájem.

Rozdělení oblastí Ústeckého kraje od 1. 1. 2015
Autobusy Karlovy Vary a.s.

ARRIVA TEPLICE s.r.o.
ČSAD Slaný a.s.

BDS, spol. s r. o.

BusLine a.s.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

(objednání prostřednictvím měst bez soutěže)

(objednání prostřednictvím měst bez soutěže)

Příměstská doprava Ústí nad Labem
Příměstská doprava Teplice 1 510 079 km/rok
Příměstská doprava Most a Litvínov

DOPRAVA
ÚSTECKÉHO
KRAJE

* Vysoutěžená oblast, ale ještě není uzavřena smlouva.
Podbořansko – AD Podbořany s.r.o.

bírat podle pravidel Evropského
společenství
transparentním
nediskriminačním způsobem ve
veřejných soutěžích a na dobu
časově omezenou. Celý proces
je časově náročný, jeho počátky sahají již do roku 2012, kdy
proběhla řada analýz předpokládaného vývoje poptávky po
přepravě a byl vytvořen dopravní koncept pro léta 2015–2024.
Ústecký kraj je rozdělen na 15
soutěžených oblastí (z toho 1
byla soutěžena již v roce 2011) a
2 oblasti, které na základě dohody o spolupráci s městy zajišťují

započítány položky z oblastí,
které jsou smluvně zajišťovány
linkami MHD, a kde dojde k poklesu objednávky.
Jestliže dojde k potvrzení celkové úspory plynoucí z nových
zakázek, otevírá se prostor pro
možnou realizaci dalších projektů dopravního významu,
které mohou zlepšit službu cestující veřejnosti, např. podpora
výstavby přestupních terminálů
nebo rozvoj zážitkové železnice
na vybraných tratích.

Nabídnuté ceny poklesly
Rozdělením na oblasti se daří
nejen lépe organizovat nabídku
odpovídající poptávce, ale také
minimalizovat případné komplikace plynoucí z různých odvolání neúspěšných dopravců.
To se mimochodem osvědčilo
v praxi a ukázalo se, že pečlivá
příprava veřejných zakázek byla
provedena správně. Neméně významným bonusem soutěžení
jsou nabídnuté ceny, které jsou
v průměru výrazně pod úrovní
stávajících cen. Pakliže dnes je

Připravil Jan Maxa,

průměrná cena prokazatelné
ztráty v linkové dopravě bez

odečtení tržeb na úrovni 34,75
Kč / 1 km, nově od roku 2015

klesne na úroveň 26,07 Kč / 1
km. Do této částky navíc nejsou

odd. dopravní obslužnosti odboru dopravy
a silničního hospodářství

Ústecký kraj
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Žáci průmyslové školy mohou díky
kraji pracovat s moderním obráběcím centrem
N

ový stroj pro kvalitní výuku
svých žáků pořídila Střední
průmyslová škola v Teplicích.
Jedná se o vertikální obráběcí
centrum, které je vybaveno CNC
řízením s výměnnými panely.
Stroj byl zakoupen v rámci projektu Přírodovědné a technické
vzdělávání Ústeckého kraje.
Celý projekt je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočetem České
republiky.
„Prostřednictvím
tohoto projektu kraj aktivně
podporuje výuku zmiňovaných
oblastí vzdělávání, po jejichž
absolventech je v současné době

velká poptávka. Díky moderně
vybaveným učebnám budou žáci
na svou profesi velmi dobře připraveni,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Obráběcí centrum je již v dílně
školy nainstalováno, učitelé budou
v práci s ním důkladně proškoleni.
Nyní jej budou využívat studenti
průmyslové školy, ale také žáci ze
základních škol, kteří navštěvují
odpolední kroužky CNC.
Nové centrum je technicky
na stejné úrovni jako stroje současných ﬁrem zabývajících se
touto oblastí. Žáci tedy po nástupu do zaměstnání nebudou

Praxe v sedle šampionů
V

dostihové stáji JOVAN
manželů Váňových proběhla odborná prázdninová
praxe studentů 2. ročníku oboru
Agropodnikání se zaměřením
na chov koní a agroturistiku Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec. Lukáš Balog
a Klára Petrlíková zde absolvovali trénink v sedle dostihových
koní pod vedením několikanásobného vítěze Velké pardubické žokeje Josefa Váni. Byli plně
začleněni do chodu stáje, měli
tak možnost získávat zkušenosti ve svém oboru od jednoho
z nejlepších dostihových trenérů
a jezdců v České republice.

V průběhu školního roku absolvují studenti učební praxi
v Jezdeckém klubu Exkalibur
Veltěže a Hřebčíně Tasov, kde
se učí odborné „koňské“ dovednosti. Zde, při vlastní praxi, má učitelka předmětu chov
koní Pavlína Bielíková možnost
poznat, jakou zdatnost v jezdeckém sportu mají. Nejde jen
o talent, ale také o morálku
a chování studentů, o jejich zájem. Pokud mají snahu a vůli
učit se a zdokonalovat své dosavadní znalosti, snaží se jim
škola poskytnout praxi v elitním
prostředí sportovních a dostihových stájí, jakou je stáj JOVAN
manželů Váňových. Jako příklad

při obsluze tápat, ihned se zapracují. „Obráběcí centrum
umožňuje vertikální frézovací
operace při komplexním obrábění plochých a skříňových součástí. Je vybaveno třemi na sebe
kolmými, souvisle řízenými
osami a zásobníkem pro dvacet
nástrojů, které jsou automaticky vyměňovány podle potřeby,“
uvedl ředitel Hotelové školy,
Obchodní akademie a Střední

průmyslové školy v Teplicích Jiří
Nekuda. Zařízení stálo přes dva
miliony korun.
Nové přístroje do dílen a laboratoří dostane díky projektu dvanáct škol v kraji. Kromě pořízení
nového vybavení má projekt
za cíl také vzdělávání v technických a přírodovědných oborech
při různých kroužcích pro studenty zapojených škol.
Pavlína Nevrlá

Vítězky výtvarné
soutěže navštívily Žilinu

lze uvést to, že během praxe se
oba studenti dostali i do sedla
hvězdy posledních ročníků Velké pardubické, trojnásobného
vítěze Tiumena. Jak řekl Josef

Váňa na adresu studentů: „Pokud budou mít snahu pokračovat dál, mohou se v naší stáji dostat až na post profesionálních
jezdců.“ P. Bielíková, OA a SOŠZE Žatec

E

Koulařskou Grand Prix v Ústí ovládl český vrhač

lizavetu
Gvozdevovou
a Barboru Koudelkovou
z ústeckého Gymnázia Jateční
přivítali na Úřadě Žilinského
samosprávného kraje v Žilině.
Jako vítězky výtvarné soutěže
k SNP, kterou pořádají právě
na Slovensku, tam vyrazily spolu se svou učitelkou Martinou
Hudcovou a zastupitelem Ústeckého kraje Jaroslavem Horákem. Jako dar studentky věnovaly úřadu svou vítěznou práci
– komiks s názvem Povstání.
Obě dívky z ústecké střední
školy spolu s jejich doprovodem
nejprve přivítali na tamním odboru školství a sportu. Tam se
dozvěděly, že se připravuje další
ročník znalostní a dovednostní soutěže Župná kalokagatia
2014, který se uskuteční 10. října tohoto toku ve slovenských
Turanech. Českou skupinu

přijal i předseda Žilinského samosprávného kraje Juraj Blanár, který ocenil přínos dohody
o vzájemné spolupráci pro oba
kraje a současně pozval zastupitele Ústeckého kraje Jaroslava Horáka ke krátké účasti
na právě probíhajícím zasedání
zastupitelstva Žilinského kraje.
Posledním bodem návštěvy bylo
místní konzervatorium. Studenti této hudební školy se již třetím
rokem účastní Mezinárodního
hudebního festivalu – soutěže
big bandů v Děčíně a České Kamenici, kde se již dvakrát stali
ve své kategorii absolutními vítězi. Spolu s krajským zastupitelem doprovázel vítězky soutěže
a jejich učitelku i Roman Kovář,
vedoucí oddělení organizací
a koncepcí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu.

Školní rok zakončila
Atletika pro děti

A

tletický stadion v Chomutově hostil projekt Českého atletického svazu Atletiku pro děti. Akce proběhla za podpory města
Chomutova a náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jany Vaňhové.
Kraj chce spolu se svazem motivovat děti ke sportování. Například
se skokem do výšky děti seznamoval nejlepší český vícebojař současnosti, medailista z loňského ME do 22 let Adam Sebastian Helcelet.
Součástí akce byl i slavnostní akt, při němž náměstkyně hejtmana
Jana Vaňhová ocenila práci vybraných atletických klubů a kroužků
atletiky z Ústeckého kraje. Čtyři z nich dostaly za svou práci s nejmenšími atlety speciální atletické sady, které jim umožní právě nácvik skoku do výšky.

N

a ploše nově zrekonstruovaného městského stadionu
v Ústí nad Labem se 16. července odehrál další ročník vrhačské
Grand Prix. Jako každý rok ji i letos
ﬁnančně podpořil Ústecký kraj.
Vítězství tentokrát zůstalo v České republice, brněnský rodák Jan

Marcell zvítězil nad favoritem mítinku z Ameriky, lídrem světových
žebříčků Joem Kovacsem, o čtyři
centimetry (!). Poslední dva roky
vyhrál na ústecké Grand Prix Bulhar Georgi Ivanov. Letos ale před
ústeckým třísethlavým publikem
ukázal lepší formu český vrhač Jan

Marcell. První místo si osobním
rekordem v páté sérii zajistil vrhem dlouhým 20, 93 metru. Bronz
mezi světovou konkurencí vybojoval výkonem 20,75 metru Bělorus
Pavel Lyzhyn.
Ústecký kraj pořádání tradičního sportovního mítinku podporuje

již několik let. Letos získali organizátoři z Fondu Ústeckého kraje 200
tisíc korun. Grand Prix se zúčastnil
osobně hejtman Oldřich Bubeníček, který sledoval průběh všech
sérií a na závěr vítězům předal ceny.
Všichni medailisté Grand Prix
jsou na našem snímku.

Ústecký kraj
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Krajská zdravotní může rozšířit statut komplexního onkologického centra
Krajská zdravotní, a. s., rozšířila statut komplexního onkologického centra a opět bude mít možnost
poskytovat onkologickou péči nejvyššího stupně
nejen v Ústí nad Labem, ale také na pracovišti chomutovské nemocnice. Tomu byla tato možnost dosud dlouhodobě odepřena. O úpravě poskytování
komplexní onkologické péče v nemocnicích Krajské zdravotní, a. s., nyní rozhodl ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček.

J

„

sem rád, že pan ministr Němeček splnil svůj slib a zabýval se naším požadavkem na
rozšíření komplexního onkologického centra o chomutovské
pracoviště. Svým rozhodnutím

nám umožní poskytovat onkologickou péči tak, aby za ní pacienti nemuseli složitě dojíždět
na jediné místo napříč celým
krajem. Novému představenstvu a vedení Krajské zdravotní

se tak podařilo splnit jednu ze
svých významných priorit,“ uvedl k rozhodnutí ministra Ing. Jiří

Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní, a. s.
„Toto rozhodnutí nám umož-

ní, abychom přešli na systém
poskytování onkologické péče,
který je běžný u jiných, zejména
fakultních nemocnic, kdy držitel
statutu komplexního onkocentra
má další, detašované pracoviště,
které poskytuje léčbu v závislosti na potřebách pacientů v dané
oblasti,“ doplnil Ing. Petr Fiala,
generální ředitel společnosti.
Intenzivní snahy nového
představenstva a vedení Krajské zdravotní o možnost poskytovat komplexní onkologickou
péči na dvou pracovištích svých
nemocnic přinesly hmatatelný
výsledek. Rozhodnutí ministra
zdravotnictví je uspokojivým

řešením nejen pro systém poskytování onkologické péče
Krajskou zdravotní, a. s, ale
pozitivní dopad bude mít především na onkologické pacienty
v Ústeckém kraji a přilehlých
spádových oblastech.
Jiří Vondra, tiskový mluvčí KZ, a.s.

Můžete se obracet na pacientského ombudsmana
Posláním pacientského ombudsmana, který se
nově bude věnovat podnětům klientů a pacientů
nemocnic akciové společnosti Krajská zdravotní,
je přispět nejen k lepší kvalitě zdravotnických služeb a poskytované zdravotní péče, ale také ke zlepšení vztahů mezi pacienty a zdravotníky.

U

stavením pozice pacientského ombudsmana dochází k úplně novému způsobu
a přístupu k vyřizování podnětů klientů a pacientů v pěti nemocnicích Krajské zdravotní,
které jsou jejími odštěpnými
závody. Smyslem je přispět
k vytvoření funkčního systému
vyřizování těchto podnětů se
zvýšeným důrazem na zlepšení
komunikace mezi zdravotníky
a jejich pacienty, ale i ostatními, nezdravotnickými profesemi zajišťujícími služby klientům nemocnic.

Pacientský ombudsman bude
řešit případné stížnosti a podněty klientů, pacientů či jejich
zástupců, zmocněnců, ale i zaměstnanců nemocnic. Ve své
činnosti bude nezávislý, avšak
v bezprostředním kontaktu
s kompetentními zástupci nemocnic i vedením společnosti.
Bude mít také pravomoc provádět vlastní šetření ve sporech
mezi stěžovateli a pracovníky
KZ. Ombudsman nemá sice
právní prostředky, jimiž by
do činnosti, proti níž konkrétní stížnosti či podání směřují,

mohl přímo zasahovat, ale jeho
stanoviska budou vedoucími
pracovníky Krajské zdravotní
vnímána.
Pacientský ombudsman využije i své dlouholeté praxe
v oblasti zdravotnického práva
a bude mít i možnost navrhovat
vedení společnosti přezkoumání interních předpisů vztahujících se k činnosti společnosti
včetně navrhování změn těchto
předpisů. Kromě toho bude
v oblasti zdravotnického práva
poskytovat rady a odpovídat
na dotazy zájemců a tazatelů.
Pravidelně jednou týdně pak
bude úřadovat ve všech nemocnicích společnosti Krajská zdravotní.
Kontaktovat ombudsmana
je možné písemně – dopisem
na adresu Krajské zdravotní,

Přeshraniční spolupráce
i v oblasti sociálních služeb

PANÍ JUDITH OEXLE je na snímku vlevo.

N

a setkání s předsedou výboru pro zdravotnictví a sociální věci Ústeckého kraje Pavlem
Csonkou přijela Judith Oexle ze
státního ministerstva pro so-

ciální záležitosti a na ochranu
spotřebitelů v Sasku. Společně
s dalšími účastníky setkání probrali otázky romské problematiky či nezaměstnanost lidí star-

ších 55 let. Navštívili i Domov
sociálních služeb v Litvínově,
který je příspěvkovou organizací
kraje.
Na závěr své návštěvy se paní
Judith Oexle dohodla s odborem sociálních věcí krajského
úřadu na vytipování odborníka
ze Saska, který by se zúčastnil
podzimní konference zaměřené
na Alzheimerovu chorobu v pobytových zařízeních. S předsedou výboru pro zdravotnictví
a sociální věci Ústeckého kraje
Csonkou a předsedou Krajské
rady seniorů Aloisem Malým se
společně domluvili na přeshraniční spolupráci a na návštěvě
zástupců Ústeckého kraje v říjnu
v Sasku.

Tuchořičtí fotbalisté nás budou
reprezentovat v Los Angeles

V

Brně se konala 11. česká
letní speciální olympiáda,
kde olympijskou pochodeň zapálila světová rekordmanka v
běhu na 800m Jarmila Kratochvílová. Tyto hry byly zároveň
nominačními pro Světové letní
hry, které se budou konat příští
rok v americkém Los Angeles.
Mezi více než 400 sportovci z
celé republiky se představilo fotbalové družstvo z Domova Bez
zámků Tuchořice a bylo zařazeno do skupiny B, kde nejdříve
porazilo mužstvo z Havířova a
následně si poradilo i s týmem
Bystré. Střelecky se dařilo především Zdeňku Muchovi, který
byl zároveň nejlepším střelcem

turnaje a odvezl si s sebou kromě
medaile i pohár nejlepšího střelce. Ve skupině tým skončil na
1. místě a vysloužil si právo být
mezi týmy losovanými o účast

na světových hrách. Tuchořičtí
nakonec opravdu pojedou v červenci roku 2015 do Los Angeles
reprezentovat Českou republiku!

I Domov sociálních služeb Litvínov, který je
příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, měl
na tomto celonárodním sportovním klání své zástupce. Družstvo Tarzanů složené z atletů, kteří
zvládnou závodit i v několika atletických disciplínách (např. běh, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, skok do dálky,
štafeta) po celý minulý rok velmi pilně trénovalo a na výkonech
sportovců to bylo znát. Nebyl jediný klient, jenž by nezískal cenný
kov, a to bez ohledu na to, zda zlatý, stříbrný, nebo bronzový. Každá
získaná medaile byla známkou a důkazem vytrvalosti, dobré fyzické
kondice a bojovného ducha našich reprezentantů. Dalším úspěchem výpravy bylo vylosování „zlatého“ Romana Bláhy jako prvního
náhradníka v disciplíně vrh koulí na losangeleskou olympiádu.

Mgr. Milan Schoř, pacientský ombudsman Krajské zdravotní, a. s.

a. s., nebo na adresy nemocnic
(s označením Ombudsman),
mailem – ombudsman@kzcr.
eu, telefonicky – 731 535 689,
477 114 383, nebo osobně dle
jeho časového rozvrhu, uvedeného na www.kzcr.eu.

Dvanácté Krajské sportovní
hry v Poslově mlýně

N

a sklonku minulého měsíce
se v překrásném prostředí
rekreačního střediska Poslův
mlýn u Doks konal 12. ročník
Krajských sportovních her uživatelů služeb domovů pro osoby se zdravotním postižením.
Zúčastnilo se jich 24 družstev z
dvaceti tří zařízení v kraji, tedy
téměř 200 účastníků. Soutěžili

v několika sportovních disciplínách (stolní tenis, atletika a
jiné), užili si i řady doprovodných akcí a zábavných soutěží a
utužili kamarádství. Mezi hosty
letošních her byli i radní Martin
Klika, ředitel pořádajícího Centra sociální pomoci Litoměřice
Jindřich Vinkler a další.
Vše krásné jednou končí, a tak

na posledním nástupu se všichni
účastníci KSH Poslův mlýn 2014
dozvěděli, kdo získal putovní
pohár ředitele CSP Litoměřice:
vítězné družstvo vyslalo zařízení
DOZP Oleška – Kamenice.

Zdánlivě nesourodá partnerství jsou základem sociální inovace

M

ěsto Krupka je partnerskou organizací projektu
Zamotané životy lidí bez domova. Hlavními realizátory projektu jsou Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o., v Dubí a Oblastní
charita Teplice. Projekt realizovaný v rámci výzvy Sociální inovace získal podporu z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu. V projektu se konkrétně jedná o klienty
ubytované dočasně v Krupce v domech Agapé 1
a Agapé 2. Inovací jsou v projektu postupy přípravy
vybraných klientů pro profesní kvaliﬁkaci, kdy klient
je nejdříve seznámen s profesí, pro kterou se bude
připravovat, a v praxi si projde „dnem nanečisto“,
aby se setkal s konkrétními kvaliﬁkačními požadavky.
Potom se připravuje s pomocí studentů Vyšší odborné
školy v Dubí podle speciálních postupů. Příprava probíhá ve dvojici klient a student jako mentor. Studenti

si plní své povinné kompetence pro odbornou praxi
– konkrétně pracují s vybraným klientem, s komunitou
ubytovacího zařízení a s rodinou klienta. Jsou vedeni
sociálním pracovníkem, vedoucím odborné praxe
a mají zajištěnou odbornou supervizi.
Součástí přípravy klienta je i odborná praxe
u ﬁrmy, kde se naučí praktické věci ke zkoušce.
Vzhledem k udržitelnosti projektu musí mít organizace nějakou motivaci klienta vzít „do učení“. Projekt
využívá tak trochu návratu do historie a počítá s tím,
že klient musí pomoci ﬁrmě v jednoduchých a nekvaliﬁkovaných činnostech. Za to s pomocí „mistra“
získá potřebné odborné dovednosti. Po úspěšném
složení zkoušek u autorizované osoby se s klientem
dále pracuje v rámci komunity hlavně při hledání
zaměstnání.
PhDr. Marie Bílová, manažerka projektu
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Čestný název Rota Antonína Sochora Ceny hejtmana

šesti osobnostem
Dokončení ze strany 1

Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské
zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje
nebo hrdinské a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo
skupin osob. Od vyhlášení výzvy
do 28. února 2014 obdržel Ústecký kraj 30 nominací na udělení
Ceny hejtmana za rok 2013, které splnily kritéria daná zásadami
(regionální rozvoj 7 nominací,
sociální a zdravotní oblast včetně
záchrany lidského života 3 nomi-

nace, věda a výzkum 3 nominace,
kultura 5 nominací a sport 12
nominací). Všechny nominace
prošly posouzením komisí Rady
Ústeckého kraje a radní následně
doporučili zastupitelům k rozhodnutí konkrétní jména.
Všichni laureáti byli o rozhodnutí zastupitelstva informováni
osobním dopisem hejtmana.
Ocenění včetně ﬁnanční odměny ve výši 50 tisíc korun budou
předána při slavnostním večeru
v podzimních měsících.

Regionální rozvoj:
Mgr. Natálie Belisová, historička, muzeoložka, památkářka se zaměřením na oblast Českého Švýcarska a Lužických hor;

Sociální a zdravotní oblast
včetně záchrany lidského života:
MUDr. Jan Schraml, Ph.D., lékař, přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie UJEP v Masarykově nemocnici o. z., KZ, a. s.;

Věda a výzkum:

V

neděli 13. července vzpomněla v Duchcově veřejnost stého výročí narození hrdiny 2. světové války Antonína
Sochora. Před duchcovskou
základní školou nesoucí jeho
jméno připjal hejtman Oldřich
Bubeníček na prapor pěší roty
aktivních záloh Krajského vo-

jenského velitelství v Ústí n. L.
stuhu s jejím novým čestným názvem Rota Antonína Sochora.
Pietního aktu se vedle představitele Ústeckého kraje zúčastnili
i zástupci ústředních orgánů, například senátor Jan Veleba, představitelé Armády České republiky,
starostka Duchcova Jitka Bárto-

vá, hrdinův syn Ludvík Sochor
a desítky dalších hostů. Všichni
uctili památku Antonína Sochora
položením věnců a kytic k jeho pomníku. Antonín Sochor se narodil
16. 7. 1914 ve vestfálském Lohbergu, základní školu absolvoval
v Duchcově, obchodní akademii v Teplicích, od roku 1939 byl

v SSSR a bojoval po boku Ludvíka Svobody i v karpatsko-dukelské operaci. Zemřel (tragicky) 16.
8. 1950 v Jablonném v Podještědí,
o pět let později byl in memoriam
povýšen do hodnosti generálmajora. Je nositelem Zlaté hvězdy
Hrdiny Sovětského svazu a rovněž Řádu Bílého lva.

Elán handicapovaného Míry Schneidera
S

Miroslavem Schneiderem,
klientem Domova pro osoby se zdravotním postižením
v Chomutově (DOZP), se hejtman setkal poprvé letos v lednu
při své návštěvě příspěvkové organizace města v oblasti sociálních služeb. Domluvili se a nyní
přijel Mirek na hejtmanství, a to
v doprovodu pracovníků DOZP
Písečná, sponzorů a organizátorů setkání. Míra, jenž je odkázaný na invalidní lůžko, se
živě zajímal o dění v Ústeckém
kraji, o práci jeho politiků a speciálně pana hejtmana. Měl řadu
slušných a nezáludných otázek.
S většinou odpovědí byl spokojen. Zajímalo ho vytváření nových pracovních míst, školství
a také kultura. Jak by také ne,
vždyť Mirek Schneider vedle sledování politických diskuzí také
rád maluje. Malování se věnuje
od útlého věku, v současné době

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty
Univerzity J. E. Purkyně;

Kultura:
PhDr. Mgr. Vítězslav Šteﬂ, Ph.D., pedagog, autor učebnic hry na
elektrickou kytaru;

Sport:
Václav Černý a Vladimír Kýhos st., trenéři mládeže ledního hokeje
v Litvínově.

Obec Vlastislav
oslavila 830. výročí

O

opravdu intenzivně. Měl také
už dvě výstavy obrázků – budov
a objektů a také zvířátek z chomutovského lesoparku. „Míra je

Regionální výrobky
z Česko-saského Švýcarska

šikovný kluk; chlap, co se nebojí
života a prožívá ho naplno. Má
ohromný přehled o dění ve společnosti i v našem kraji, plno elá-

nu a zájmů. Moc mu přeji úspěchy a možná, že budu i objektem
jednoho z jeho obrázků,“ řekl
nám hejtman Ústeckého kraje.

bec Vlastislav slavila 830 let
od první písemné zmínky
o založení obce a na zámku Skalka se konala zámecká slavnost.
V průvodu, který zamířil z návsi
směrem k zámku, spolu se starostkou obce Marií Kubíkovou
nechyběl ani hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Ten
ocenil úsilí starostky o rozkvět
obce a poděkoval jí za 20 let poctivé práce pro Vlastislav. Starostka Kubíková totiž využila této

Strategie pro Šluknovsko bude v září.
I naši čtenáři mohou pomoci nápady
Místní akční skupina (MAS) Šluknovsko děkuje všem, kdo se aktivně zapojili
do tvorby komunitně vedené strategie místního rozvoje. V současné době probíhá zpracování všech získaných informací do podoby dokumentu, který určí hlavní rozvojové cíle nejsevernější oblasti České republiky zahrnující 41 obcí (Šluknovsko, východní část okresu Děčín, severní části okresu Česká Lípa). V tomto
regionu žije 74 000 obyvatel a právě jim bude MAS Šluknovsko podle zmíněné
strategie zajišťovat minimálně do roku 2020 dotační prostředky pro různé záměry, od zvelebování veřejných prostranství a zlepšování občanské vybavenosti přes
ochranu životního prostředí až po podporu místních podmínek pro podnikání.

B
ILUSTRAČNÍ FOTO k balíčku turistických aktivit ČS. Foto archiv Českého
Švýcarska, o. p. s.

V

Krásné Lípě proběhlo již 7. kolo certiﬁkace regionálních výrobků, a mezi výrobky se značkou Česko-saské Švýcarsko – regionální produkt tak nyní nově patří i pivo Falknštejn z Křinického
pivovaru a saský Räuchermann – kouřící panáček vyrobený z břízy.
Nově byly certiﬁkovány i zážitky. Mezi prvními certiﬁkovanými zážitky z regionu Česko-saského Švýcarska patří Loretánské slavnosti
v Loretě Rumburk, Velikonoční jízda a Nožířské slavnosti z Mikulášovic a balíček turistických aktivit České Švýcarsko – to jede, které
připravuje České Švýcarsko, o. p. s.

významné události k oznámení
ukončení svého působení ve funkci pro další volební období.
Hosté zámecké slavnosti si
poté mohli vyslechnout rozverné hospodské písničky v podání
pražských umělců či si prohlédnout prostory zámku, kde proběhla vernisáž nové stálé výstavy
lovosických včelařů.

ěhem uplynulého roku
jsme vyvinuli mnoho úsilí,
abychom zjistili priority našich
obyvatel. Pořádali jsme různá setkání s veřejností, podnikatelské
kavárny, průzkumy na školách
atd. Publikovali jsme informace ve všech lokálních médiích
i na webových portálech obcí
a snažili jsme se oslovit co nejvíce
lidí, zástupců místních spolků,
neziskovek, církví, škol a veřejné
správy. Nasbírali jsme množství
dotazníků v kampani nazvané

Vize pro náš
život. Uspořádali jsme
fórum Exodus jako řešení?, jehož
smyslem
bylo zjistit, do jaké míry a proč
odcházejí obyvatelé Šluknovska
z regionu a jak tomuto nepříznivému jevu čelit. Nová strategie
bude publikována na začátku
září 2014. Poté bude veřejnost
opět vyzvána k jejímu připomín-

kování před
úplnou
finalizací.
Na tvorbě
strategického plánu
MAS Šluknovsko zodpovědně pracuje řada
odborníků díky podpoře z Operačního programu Technická
pomoc českého ministerstva pro
místní rozvoj.
Souběžně se zpracováváním
strategie nabízí Místní akční

skupina Šluknovsko možnost
spolupráce na zásobníku projektů, které se budou ucházet
o podporu formou ﬁnančních
dotací. O tomto zásobníku by
měli dobře vědět zejména zástupci občanského sektoru, to
znamená různé spolky a zájmová sdružení, protože právě nyní
je ideální čas přemýšlet o tom,
jaké zajímavé projekty by bylo
potřebné v blízké budoucnosti
uskutečnit. Pokud právě vy nosíte v hlavě zajímavé nápady,
konzultujte je v kanceláři MAS
Šluknovsko ve společenském
domě Střelnice Varnsdorf. Informace o zásobníku projektů
a strategii místního rozvoje
vám poskytne manažerka MAS
Šluknovsko Ing. Eva Hamplová
na čísle: 724 778 296 nebo můžete navštívit oﬁciální web www.
mas-sluknovsko.cz.
-mas-
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Ocenění vítězů soutěže Senior Art 201

červenec 2014
FOTOKVÍZ

M

ilí čtenáři,
jistě jste minule poznali
barokní
bránu v místní části Počeplice
v obci Štětí. Výhercům, kteří
nám zaslali správnou odpověď, posíláme dárky od Ústeckého kraje. Jsou to: Kateřina
Lamačová z Počeplic u Štětí,
Barbora Klejchová z Hodonína a Monika Řezníčková ze
Štětí.
Dnes míříme severozápadním směrem od poslední
hádanky za památkou, která
v minulém roce oslavila 200
let své existence. Jde o místní
památku, jejíž hodnota spo-

T

ěsně před prázdninami byly
na krajském úřadu předány
ceny vítězům prvního ročníku výtvarné soutěže Senior Art. Byla
určena autorům z Ústeckého kraje, kteří překročili věk šedesáti let.
Ceny předával hejtman Oldřich
Bubeníček a předseda Krajské rady
seniorů Alois Malý. Soutěžilo se
ve třech kategoriích. Porota hodnotila díla v oboru ruční práce (99 soutěžících), malba, kresba a graﬁka
(49 účastníků) a v oboru fotograﬁe
(22 soutěžících). V každé z kategorií byla vybrána nejúspěšnější díla
a určeno pořadí na 1.–3. místě.
Výsledky jsme zveřejnili již minule
a jsou také na krajském webu. Dnes
ještě fotku všech vítězů.

Terezínská výstava se ohlíží do roku 1944
Sen noci
svatojánské A
už 2. srpna

P

ředstavení hry W. Shakespeara Sen noci svatojánské
bude uvedeno 2. srpna v ústeckém Letním kině od 20:30 hod.
V hlavních rolích se představí
David Prachař a Vanda Hybnerová/Eva Vrbková (alternace).
Dále např. Martin Písařík, Zuzana Stavná, Josef Polášek, Václav
Kopta a další. Pro návštěvníky
je připraven i doprovodný program. Vstupenky v tradičních
předprodejích za 490 a 390 Kč.

ž do konce září je v předsálí
kina Malé pevnosti v Terezíně zpřístupněna výstava
Terezín Memorial aneb Stauffenberg a Operace Valkýra.
Na dvaceti panelech je vše o
životě hraběte Clause Schenka
von Stauffenberga, iniciátora
neúspěšného pokusu o atentát
na Hitlera z 20. července roku
1944. Expozice přibližuje výhradně na dvojrozměrných exponátech život a vojenskou činnost plukovníka Stauffenberga
až k jeho konečnému prohlédnutí a podílu na pokusu o zabití
německého vůdce, jenž se udál

ve Vlčím doupěti v Rastenburgu před 70 lety. Stauffenbergův
odklon od nacistické politiky je
z výstavy zcela zřejmý, stejně
jako ze slov, která pronesla na
vernisáži jeho vnučka Sophie
von Bechtolsheim. Na zahájení
výstavy byl mezi hosty hejtman

Oldřich Bubeníček, ale také
vnuci a pravnuci von Stauffenberga, zástupci Památníku německého odboje a Nadace 20.
července 1944, institucí, které
poskytly terezínským autorům
všechny potřebné podklady a
kopie dokumentů či fotograﬁí.

Dva chrámy v soutěži nejkrásnějších míst

A

gentura cestovního ruchu
CzechTourism vyhlásila soutěž Destinacze 2014, jejíž hlavní
náplní je najít nejkrásnější místa v Česku. Která místa v Česku,
a hlavně v Ústeckém kraji byste vyhlásili těmi nejkrásnějšími? Vybírat
lze v pěti kategoriích. Mezi ﬁnalisty
se probojovaly dvě atraktivity z turistické destinace Dolního Poohří,
a to v kategorii Fénix – Znovuzro-

zený projekt: Chrám Chmele a Piva
v Žatci a v kategorii Genius loci –
nejmagičtější místo: nedostavěný
gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci.
Soutěž probíhá formou internetového hlasování na www.destinacze2014.cz. Soutěžící čeká
řada výher, které zpříjemní cestování, nejlákavější je voucher
na pobyt v hodnotě 10 000 Kč.

čívá v pamětní a historické
rovině. Na současném místě
byla vztyčena jako připomínka
obětí zemřelých vojáků a civilistů po napoleonském tažení.
I přes kvalitu zvoleného materiálu vykazoval objekt známky
poškození. Poslední rozsáhlá
obnova památky byla roku
1909, po více než 100 letech
bylo ovšem nutné objekt znovu
očistit, vyjmout starší neodborné doplňky, některé části
restaurovat, nahradit roztříštěnou nápisovou desku, osadit
nové sloupky a pole železného
plůtku a obnovenou památku konzervovat. Z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje byla poskytnuta
v roce 2013 vlastníkovi památky dotace
ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů, které přesáhly
157 000 Kč. Poznali
jste, o kterou kulturní památku se jedná
a kde se nachází?
Správné
odpovědi můžete zasílat
do středy 13. srpna
na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd.
mediální komunikace, Velká Hradební
48, 400 02 Ústí n.L.
nebo na e-mailovou
adresu:
dosedelova.l@kr-ustecky.cz.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte i do mailu
napsat svou adresu
pro případné zaslání
výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY
Věříme, že atraktivity Ústeckého kraje vyhrají – i díky vašemu
hlasu, který můžete dát do konce srpna 2014.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Krajina a veduty 19. století ze
sbírky Patrika Šimona, až do
21. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
České středohoří – klenot
přírody, do 17. srpna. Výstava
představuje přírodu lounské
části Českého středohoří.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Mudlům vstup povolen… aneb
vítejte ve světě kouzel, do konce
září. Výstava věnovaná fenoménu jménem Harry Potter.

GALERIE
MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Virtuální výstava: Franck
Alasseur / Půl vteřiny, do 14.
září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

ZÁMEK NOVÝ
HRAD V JIMLÍNĚ

Heinrich Rottenhan a Georg
Buquoy, do 31. srpna / radnice.
Osobnosti z Červeného hrádku.

Noční prohlídky se zámeckými
duchy, speciální prohlídky za
legendami zámku a podzámčí,
9. srpna; Hudební rozloučení s
prázdninami aneb Jen pro ten
dnešní den, saxofonový band
Harmony Quartet a přátelé, 31.
srpna.

REGIONÁLNÍ
MUZEUM TEPLICE
Židé v Teplicích, výstava k oslavám 600 let Židů v Teplicích, do
5.října.

KŘÍŽOVKA O CENY

T

ajenkou naší červnové křížovky byla otázka: Kdy spojí
Dolní Poustevnu a Sebnitz vlaky? Odpověď – 4. 7.: slavnostní
otevření a 5. 7.: zahájení provozu – byla v článku a graﬁce, které
zvaly na akci v Dolní Poustevně.
V tomto vydání máme několik
fotograﬁí z oné významné akce...
Do losování o ceny jsme zařadili
všechny korespondenční lístky
a e-maily se správným zněním tajenky a odpovědí na otázku z ní.
Šťastnými výherci věcných cen
od Ústeckého kraje se stali Karel
Vodička z Litoměřic, Miroslav
Adámek z Vejprt, Hana Rebeka

Šiander z Ústí n. L., Josef Pajer ze Šluknova a Hana Špinerová ze Rvačova u Roudnice n.
L. I v křížovce vedle je tajenkou
otázka. Odpověď na ni najdete
někde na stránkách novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou
adresu. Na příspěvky počkáme
do středy 13. srpna, 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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