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Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
navštívil odštěpný závod Krajské zdravotní

Plnohodnotná onkologická
péče v chomutovské nemocnici

MINISTR SVATOPLUK NĚMEČEK (vpravo) a 1. náměstek hejtmana
Stanislav Rybák.

K

omplexní onkologické centrum Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Chomutov, o. z. navštívil 5. srpna ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček. Před
pavilonem E v areálu chomutovského zdravotnického zařízení
jej přivítal 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Stanislav Rybák.
V doprovodu Radka Scherfera,
místopředsedy představenstva,
a Petra Fialy, generálního ředitele
Krajské zdravotní, navštívil ministr onkologické oddělení a oddělení
nukleární medicíny, kde se setkal
s dalšími zaměstnanci společnosti.

Zahrada Čech

V

eletrh pro všechny majitele zahrad a chalup se
uskuteční na stejnojmenném
výstavišti v Litoměřicích ve
dnech 12.–20. září. Hned první
den budou v tamním amﬁteátru vyhodnoceny soutěže Regionální potravina a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče.
Vítězové všech kategorií získají
diplomy, ceny a certiﬁkáty.

Návštěvy se dále zúčastnili
Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, Jaroslav
Krákora, poslanec Parlamentu
ČR a místopředseda Výboru pro
zdravotnictví, a Petr Severa, vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje.
„Jsem rád, že de facto první návštěva pana ministra v našem kraji
je tady, v chomutovské nemocnici,“
řekl nám 1. náměstek hejtmana
Stanislav Rybák, jenž má v gesci
mimo jiných oblastí právě sféru
zdravotnictví. „Podařilo se nám toto
místo zvolit účelově, aby se ministr

Němeček přímo na zdejším pracovišti přesvědčil o tom, že centrum je
personálně, prostorově i přístrojově
připraveno znovu poskytovat pacientům velké spádové oblasti komplexní onkologickou péči. Vážím si
jeho rozhodnutí chomutovskému
centru statut KOC vrátit.“
V souvislosti se zápisem do věstníku Ministerstva zdravotnictví
ČR, který Krajské zdravotní dává
možnost poskytovat komplexní
onkologickou péči nejen v Ústí
nad Labem, ale také v chomutovské nemocnici, navštívil ministr
zdravotnictví onkologické oddělení a oddělení nukleární medicíny.
Při své návštěvě se seznámil s přístrojovým vybavením a s prostory
oddělení, kterými přítomné doprovázeli Jiří Mrázek, ředitel zdravotní péče Nemocnice Chomutov,
Martina Chodacká, primářka Onkologického oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov, a Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární
medicíny Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem a Nemocnice
Chomutov.
Pokračování na straně 2

Poplatek za výjimky
víkendových jízd nebude

Č

eská vláda na svém zasedání 6. srpna rozhodla o tom, že poplatek za výjimky ze zákazu jízd kamionů se zavádět nebude. Kabinet premiéra Sobotky tak zamítl návrh Ústeckého kraje, jejž označil
jako nesystémový. Ústecký kraj kvůli neschválení poplatku bude po
státu požadovat přísnější kontroly jízd kamionů v době zákazu.
O víkendech, kdy platí zákazy, mohou na silnice výhradně kamiony převážející například rychle zkazitelné potraviny či živá zvířata. Pokud chce někdo vézt například díly do nepřetržitých automobilových výroben, musí zažádat o výjimku. Ročně jich úřady bezplatně
udělí kolem pěti tisíc.
(Další informace k tématu na straně 6)

Vyúčtování veřejné sbírky schváleno

V

souvislosti s povodní, která
Ústecký kraj postihla v červnu loňského roku, byla vyhlášena veřejná sbírka na odstranění
povodňových škod v roce 2013
na majetku osob i dalších subjektů na území Ústeckého kraje.
Sbírka probíhala od 7. června
do 31. října 2013 a celkový výtěžek byl včetně kreditních úroků
1 327 074 Kč. Část této veřejné
sbírky ve výši 421 000 Kč byla
použita již v červnu roku 2013
a poskytnuta městu Terezín za
účelem odstranění povodňových
škod s tím, že městem budou tyto

ﬁnanční prostředky dále rozděleny mezi nejvíce postižené občany
města Terezín. Zbývající ﬁnanční
prostředky veřejné sbírky ve výši
906 074 Kč byly rozděleny mezi

obce: Staré Křečany (478 189
Kč), Vědomice (262 000 Kč)
a Velké Žernoseky (165 885 Kč).
Na základě zákona č. 117/2001
Sb., o veřejných sbírkách, byl Ústecký kraj povinen Ministerstvu
vnitra ČR předložit vyúčtování této
veřejné sbírky. Dokumenty byly ministerstvu zaslány dne 29. 1. 2014 a
zbývající část pak 25. 6. 2014.
Dne 5. srpna tohoto roku
obdržel Ústecký kraj vyjádření
Ministerstva vnitra ČR s tím,
že v předloženém vyúčtování nebyly shledány žádné závady a vyúčtování bylo MV ČR schváleno.

LABE ARÉNA
ÚSTECKÉHO
KRAJE
str. 7

vznikne na vodě u Račic a Štětí

Kraj získal 278 milionů
na cyklostezky

HEJTMAN OLDŘICH BUBENÍČEK (vpravo) a předseda RRRS Petr Navrátil při podpisu smlouvy.

S

mlouvy o poskytnutí dotací na cyklostezky Labská
stezka a Ploučnice podepsal
hejtman Oldřich Bubeníček
a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Petr Navrátil. Cyklostezky kraj
ﬁnancoval ze svých zdrojů, jelikož smlouva nebyla podepsána
před přerušením činnosti ROP
SZ. Nyní tedy dochází k naplnění předchozích dohod a Ústecký
kraj získá dotace ve výši 278,141
milionu korun.
„Obě cyklostezky jsou již postavené a slouží občanům Ústeckého kraje k aktivnímu trá-

vení volného času, stejně jako
turistům a návštěvníkům kraje
k poznávaní našich krás ze sedla
kola. Cyklostezky jsou velmi zajímavým nástrojem pro cestovní
ruch a dotace z evropských fondů
umožňují kraji tento směr využívat a rozvíjet potenciál, který cykloturistika nabízí,“ řekl hejtman
Oldřich Bubeníček. Předseda
Petr Navrátil doplnil: „Cyklostezky jsou v dnešní době významným prvkem komunikace, spojení mezi obcemi, městy, regiony,
ale také zeměmi. Každý nově postavený úsek doplňuje neustále
se rozvíjející mozaiku tras.“

Obě cyklostezky patří mezi
páteřní trasy Ústeckého kraje
s nadregionálním významem.
V případě cyklostezky Ploučnice se jednalo o novou výstavbu
v délce 10,75 km. Labská stezka
je realizována v etapách, tato
druhá zahrnuje úseky v celkové
délce 16,5 km v okresech Děčín
a Litoměřice. Celkové rozpočtové výdaje těchto dvou projektů
činily 361 246 361 Kč, spoluﬁnancování Ústeckého kraje je ve
výši 49 083 872 Kč a bylo již hrazeno v průběhu realizace projektů v letech 2012 až 2014 z Fondu
rozvoje ÚK.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Vybíráme z 57. zasedání RÚK dne 23. července 2014.

Záslužné medaile
Rada Ústeckého kraje po projednání navrhla krajským zastupitelům rozhodnout o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje, jež se udělují zejména členům složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje za zásluhy o rozvoj IZS,
účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události nebo za propagaci složek IZS. Od základních složek IZS přišlo na základě výzvy
24 nominací, předání medailí proběhne při příležitosti oslav státního svátku 28. října.

O dokončení přivaděče Prosmyky
Členové rady rozhodli o zahájení zadávacího řízení na služby
týkající se zpracování projektové dokumentace a investiční činnosti na dokončení stavby Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky. Předpokládaná cena zakázky je 10 milionů korun. Kritéria pro
výběr byla stanovena následovně: 70 % cena, 30 % termín plnění
v týdnech. Půjde o dvě větve – Michalovickou a větev Kamýcká –
Masarykova.

srpen 2014

MŮJ NÁZOR: O LABE ARÉNĚ A ZVIDITELNĚNÍ NAŠEHO REGIONU
Ústecký kraj se snaží podporovat sport, a zejména
mladé sportovce. V květnu byly například podepsány smlouvy s osmi předními sportovními kluby,
které na mládežnický sport dostanou 15 milionů
korun. Kraj získal pořadatelství zimní olympiády
dětí a mládeže v roce 2016. Do kraje patří neodmyslitelně i plavání a vodní sporty. Proslulý je například
račický veslařský areál. Zde a ve Štětí je dislokováno
Národní olympijské centrum vodních sportů – Labe
aréna Ústeckého kraje. Otázka pro pět respondentů: Přispěje budoucí Labe aréna Ústeckého kraje ke
zviditelnění našeho regionu doma i v zahraničí?

časových aktivit dětí a mládeže.
Vzhledem k poloze račického kanálu, který má velký potenciál, by
byla škoda toho nevyužít. Jsem si
jista, že veslování na dlouhé vodě
a skvělé tréninkové zázemí je jeden z důvodů, proč sem budou
jezdit veslaři z celého světa.

centrum vodních sporů – Labe aréna, vzniká v našem kraji. Všechny
podobné aktivity zaměřené mimo
jiné na rozvoj pohybových aktivit
dětí a mládeže mají svůj smysl a je
potřeba tyto aktivity podporovat.
Jsem rád, že Ústecký kraj při vynakládání ﬁnančních prostředků
nezapomíná na spoluﬁnancování
projektů, které mají pozitivní dopad
na zdraví a vývoj dětí a mládeže.

Záchranná stanice FALCO
Radní rozhodli o uzavření Dohody o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Českým svazem ochránců přírody ZS Falco. ČSOP
se obrátil na kraj s žádostí o ﬁnanční pomoc. Záchranná stanice
svou činností napomáhá ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a podílí se na činnostech spadajících do ekologické výchovy. Poskytnuté ﬁnanční prostředky jí napomohou v této činnosti
pokračovat. Příspěvek ve výši 100 000 Kč bude uhrazen z rozpočtu odboru zemědělství a životního prostředí.

Dotace z ROP Severozápad
Odsouhlaseny byly žádosti o dotace z Regionálního operačního programu Severozápad na následující projekty: SŠ zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí, Gymnázium Kadaň – Multifunkční výukové centrum,
REKO silnice II/265 – Varnsdorf – Krásná Lípa, REKO silnice
II/266 – Rumburk – Šluknov, REKO mostů na silnicích II. a III.
třídy v Ústeckém kraji a Stezka „Šébr“ přes Stožecké sedlo. Předﬁnancování způsobilých výdajů projektů z prostředků Fondu rozvoje ÚK se předpokládá ve výši 292 496 000 Kč, z toho spoluﬁnancování projektů za 43 874 400,- Kč.

NAVŠTÍVILI NÁS

N

a krátkou návštěvu přijel
v závěru července k hejtmanovi velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela v ČR

pan Víctor Julián Hernández
León. Po asi hodinovém rozhovoru si oba pánové prohlédli
od výletního zámečku Větruše
krajské město. Mimořádného
a zplnomocněného velvyslance
V. J. H. Leóna zajímal především rozvoj Ústeckého kraje
nejen v průmyslu, ale také například v oblasti cestovního ruchu. Pan velvyslanec studoval
v naší zemi, česky hovoří velmi
dobře, a proto s radostí přivítal možnost setkat se se svojí
bývalou učitelkou češtiny paní
Ladislavou Semerádovou.

Václav Beneš (KSČM),
zastupitel, předseda Komise
sportu
Za podpory Národního olympijského centra vodních sportů,
Ministerstva školství a Ústeckého kraje vzniká unikátní projekt
vybudovat sportovní komplex
v Račicích a Štětí. Do projektu
budou zapojeny oddíly vodních
sportů na řekách Labi, Ohři, Bílině a půjde o města Kadaň, Žatec,Louny, Roudnice n. L., Štětí-Račice, Litoměřice, Lovosice,
Chomutov, Most, Bílina, Ústí
nad Labem, Děčín.
Právě zapojením měst a sportovních oddílů je projekt otevřený dětem a mládeži na podporu
jejich tělesné zdatnosti a ozdravění populace pod vedením
kvaliﬁkovaných trenérů a instuktorů. Vodní areál v Račicích
(mezinárodně uznávaný) a tréninkové centrum ve Štětí budou
mít dostatečný prostor pro výběr vrcholových a reprezentačních sportovců. Vyhodnotíme-li
úspěšnost vodních sportů na
olympiádě a mezinárodních soutěžích, jsou tito sportovci v zisku
medailí daleko před hokejisty
a fotbalisty. Ústeckému kraji
vzniká veliká možnost vstoupit
do podvědomí sportovní i občanské veřejnosti v rámci ČR
i v zahraničí. Lze očekávat značný zájem a návštěvnost turistů
do Ústeckého kraje.

Dagmar Waicová (ČSSD),
předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost ZÚK
Z mého pohledu určitě ano.
Vznik každého olympijského
centra s sebou nepochybně přináší rozvojovou příležitost. Vytvořením Sportovního komplexu
Národního olympijského centra
veslařských sportů „Labe arény“
Ústeckého kraje vznikne jedinečný komplex, který s sebou přinese
příležitost pro prezentaci Ústeckého kraje, jak na republikové, tak
i na mezinárodní úrovni a zároveň
poskytne příležitost pro rozvoj příhraniční spolupráce s Euroregionem Labe. Jeden z přínosů vidím
také v rozvoji školství, například
v podpoře olympijských sportů
v hodinách tělesné a sportovní
výchovy. Tím se naskýtá možnost
zapojit děti a mládež ve věkové
kategorii 6 až 23 let. Jde o to, aby
se maximum aktivit přeneslo přímo do prostor škol, a tím se zvýšil
počet dětí, které se do sportování
zapojí, a to i ve spolupráci s rodiči. Cílené investice, které do
tohoto společného projektu vloží
Ústecký kraj, pomohou vytvořit
unikátní komplex výjimečných
aktivit. Ústecký kraj se tak stane
regionem olympijských vodních
sportů, leadrem nového trendu
rozvíjejícího sport a zdravý životní
styl, nositelem nejlepší praxe v oblasti rozvoje sportovních a volno-

Kraj připravuje
koncepci zdravotnictví

S
P

aní Souriya Otmani, mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Marockého království v ČR, přijela 1. srpna na krátkou
návštěvu Ústeckého kraje. Její podstatnou část věnovala zkušená
diplomatka rozhovoru s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Ten
jí podrobně představil náš region i úkoly krajské samosprávy na
další období. Velvyslankyně Souriya Otmani se zajímala o život
občanů, zaměstnanost, sociální služby a další sféry života kraje
a informovala hejtmana o současných konﬂiktech a politické nestabilitě v arabském světě.

tanislav Rybák, 1. náměstek
hejtmana, se na krajském úřadu sešel s Jiřím Běhounkem, předsedou představenstva Všeobecné
zdravotní pojišťovny a hejtmanem
Kraje Vysočina. Spolu s generálním ředitelem VZP Zdeňkem
Kabátkem a ředitelem krajské
pobočky této zdravotní pojišťovny
Petrem Veselským projednávali
změny v komunikaci VZP se všemi typy zdravotnických zařízení
a také úhradovou vyhlášku. Setká-

ní se zúčastnili rovněž předseda
představenstva Krajské zdravotní,
a. s., Jiří Novák a generální ředitel
KZ Petr Fiala. Prostor při odborné
diskusi dostaly také náměty na řešení situace, kdy i v našem kraji,
v nemocnicích, obcích i v jiných
zdravotnických zařízeních chybějí lékaři. S tím souvisí i příprava
na vytvoření nové koncepce zdravotnictví v Ústeckém kraji. Svoji
práci již začala nedávno jmenovaná pracovní skupina.

Vladislav Raška (ODS),
předseda kontrolního výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zcela určitě přispěje. Je velmi
dobrou zprávou, že na základě iniciativy Českého olympijského výboru
jedno ze šesti Národních olympijských center: Národní olympijské

Ž

ZLEVA jsou při jednání s náměstkem Rybákem pánové Běhounek,
Kabátek a Veselský.

Jiří Řehák (PRO! Kraj),
krajský zastupitel
Zdá se, že v našem kraji dochází
ke koncepčnějšímu řešení problematiky sportu. V posledním roce se
snad podařilo vyřešit každoroční
problém s přidělováním sportovních dotací. Dosud byly v jednom
koši žádosti menších oddílů o
drobný přípěvek společně s požadavky velkých sportovních klubů
na činnost mládeže. Osm známých
krajských klubů různých sportovních odvětví s velkým množstvím
zapojené mládeže nyní dostane
peníze právě na výchovu dorostu,
a nebude tak ukrajovat z rozpočtu,
který je určen pro menší oddíly zejména na venkově. Doufejme, že se
blíží pravdě názor, že kdo sportuje,
nezlobí – někteří mladí sportovci
velkých středisek se bohužel dostanou příliš brzy k penězům a tomu
často odpovídá i jejich životní styl.
Velkou naději do budoucna vidím v Národním olympijském centru vodních sportů – Labe aréně
Ústeckého kraje. Koncepce tohoto
centra se nejvíce blíží požadavkům
na propojení rekreačního a vrcholového sportu. Pan ředitel Zdeněk
Pecka je pro mne zárukou (a nejen
proto, že je bývalým vynikajícím
sportovcem), že lze vytvářet moderní sportovní areál celonárodního významu, kde nebudou prioritní dosažené rekordy, ale zapojení
co největšího množství veřejnosti
do pohybových aktivit. Po návštěvě tohoto areálu věřím, že se stane
atraktivním i pro sousední státy,
zejména po dokončení D8.

Plnohodnotná onkologická péče
v chomutovské nemocnici

PŘI PROHLÍDCE onkologického pracoviště s odbornými diskusemi
jsme vyfotografovali ministra Němečka (uprostřed) spolu s generálním
ředitelem KZ, a. s., Petrem Fialou a místopředsedou představenstva
společnosti Radkem Scherferem.
Dokončení ze strany 1

Pozvání na akce končícího léta
atecká Dočesná, už 57. ročník slavnosti
chmele a piva, se chystá už na pátek a sobotu 5.–6. září do centra tohoto královského města. Nejvíce stánků s desítkami druhů piv a kultury bude na náměstí Svobody. Padnou tu i poslední chmelové štoky.
Vinobraní budou v září patřit významným městům s tradicí pěstování vinné révy a výroby vína: Roudnici nad Labem (sobota 13. září),
Litoměřicím (pátek 19. až sobota 20. září) a Velkým Žernosekům
(26.–27. září).

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz),
krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Veškerý sport, který kraj, obce a
podnikatelé podpoří, je velice záslužná činnost. Pro některé děti a
dospělé je to nejen relaxace, náplň
volných chvil, ale i náplň života.
Labe aréna náš kraj samozřejmě
zviditelní, o tom není pochyb,
ale hlavní je, že ve vodním sportu máme v současné době hodně
úspěšných sportovců, tak je na
čem stavět, jsou to a mohou to být
vzory pro budoucí profesionální
sportovce. Bohužel se sportem je
v poslední době spojena i korupce,
prospěchářství, placení a zakládání
sportovních klubů na úkor jiných
klubů, a to podle politického dresu.
Doufám, že to nepotká vodácký
sport a Labe aréně držím palce.

Oba primáři prezentovali ministrovi výhody sloučení obou
onkologických pracovišť, jako
je zlepšení spolupráce na všech
úsecích léčebné péče a zlepšení
dostupnosti a spolupráce v oblasti nutriční péče pro pacienty
z Chomutovska a okolí.
„Jsem rád, že se nám podařilo
splnit jednu z významných priorit,
a tímto panu ministrovi děkuji.

Toto rozhodnutí nám umožní přejít
na systém poskytování onkologické péče, běžný u jiných, zejména
fakultních nemocnic. Držitel takového oprávnění může poskytovat
plnohodnotnou onkologickou léčbu na dvou spolupracujících pracovištích, v závislosti na potřebách
pacientů v dané oblasti,“ poděkoval
ministrovi zdravotnictví při prezentaci komplexního onkologického
centra Radek Scherfer.
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T

echnickou studii proveditelnosti sanace sesuvu na dálnici D8 vypracuje ﬁrma AZ Consult,
která podala Ředitelství silnic a dálnic nejvýhodnější nabídku. Hornina sesuvu by se měla začít
odstraňovat v polovině roku 2015 a dostavba D8
pak pokračovat koncem příštího roku.

S

vou premiéru na mistrovství Evropy juniorů perfektně zvládl stolní tenista Slavoje
Ústí n. L. Tomáš Polanský (na snímku). S kolegou Davidem Reitšpiesem získal v italském
Riva del Garda bronz ve čtyřhře. Postarali se o jediný cenný kov
české reprezentace na tomto podniku.

H

ejtman pozdravil a podpořil mladé hokejisty na zimním stadionu v Děčíně,
a to na 11. ročníku mezinárodní hokejové
školy. Zúčastnil se slavnostního vyhlášení
turnaje a vítězům přímo na ledě předal ceny a medaile. Akce se zúčastnili i hokejisté Milan Hejduk, Jan Čaloun nebo Petr Franěk.

Z

atímco v ČR vzrostla průměrná spotřeba domácností o 0,8 %
(z 3339 kWh na 3367 kWh), v Ústeckém poklesla o 4,6 %
(z 2967 kWh na 2831 kWh). Ústecký kraj se z hlediska celkové
spotřeby posunul na 4. pozici v žebříčku krajů s nejmenší spotřebou na domácnost.

V

drážďanské restauraci Historisches Fischhaus se Oldřich Bubeníček rozloučil
s generální konzulkou ČR v Německu Jarmilou Krejčíkovou (na snímku), která po téměř
pěti letech končí ve své funkci. Od hejtmana dostala generální
konzulka na památku porcelán z Dubí a květiny.

K

aždou sobotu až do 6. září jezdí mezi Roudnicí nad Labem a
Litoměřicemi (přes Mšené-lázně, Budyni n. Ohří a Čížkovice) rekreační Podřipský motoráček. Cesta nejmalebnějšími kouty
této české krajiny trvá asi 2,5 hodiny. O nedělích jezdí Středohorský motoráček.

B

ude uzavřena smlouva na dodávku posypové
kamenné soli pro r. 2015/2016 pro krajské
silničáře se společností H & M TRADING, která
podala nejvýhodnější nabídku. Cena letní posypové soli včetně
dopravy je 2830 Kč/t a nabídková cena zimní posypové soli je
3700 Kč za tunu.

Ú

steckému kraji přiznal Vrchní soud v Praze
nárok na náhradu škody ve výši přes 150 tisíc korun, která mu vznikla na jeho majetku – čtyřech obrazech z pozůstalosti malíře Emila Filly. Ty byly odcizeny
v roce 2011 ze zámku v Peruci a později díky zásahu policie kraji
vráceny.

D

evatenáctiletá Anežka Drahotová získala po
zlatu z USA z juniorského mistrovství světa
(chůze na 10 km) další cenný kov – bronz na curyšském seniorském ME v atletice v chůzi na 20 km.
Anežka i její dvojče sestra Eliška se narodily v Ústí nad Labem,
jsou z Rumburku a věnují se chůzi, běhu i cyklistice.

N

ezaměstnanost v kraji byla v červenci 10,8 %, počet uchazečů o práci jen nepatrně klesl, bez práce bylo 61 681 lidí.
Všechny okresy kraje jsou mezi první patnáctkou
měst v zemi, nejhorší situace v kraji i v Česku je na
Mostecku –13 % lidí bez práce.

V

Chřibské bude 5. září výstava a 5. mezinárodní konference
chovatelů masného skotu. Pořadatelem je Okresní agrární
komora okresů Ústí n. L. a Děčín spolu s Odbytovým družstvem
Chovatel Děčín, Českým svazem chovatelů skotu a za ﬁnanční
podpory Ústeckého kraje.
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Čínská velvyslankyně obdivovala
dubský porcelán i České Švýcarsko
P

ozvání od hejtmana Oldřicha Bubeníčka k návštěvě
Ústeckého kraje přijala velvyslankyně Čínské lidové republiky Ma Keqing. Návštěvu kraje
zahájila setkáním s nejvyšším
představitelem kraje na ústeckém hejtmanství. Společně pohovořili o hlavních znacích Ústeckého kraje a velvyslankyně
vyzdvihla důležitost kladných
vztahů mezi Ústeckým krajem
a Čínskou lidovou republikou.
Velvyslankyně se také zajímala i o řešení splavnosti Labe a
dostavbu dálnice D8. V kanceláři hejtmana si prohlédla i fotograﬁe z Českého Švýcarska,
poněvadž den poté se tam chystala na výlet. Hejtman posléze
celou delegaci doprovodil do
Regionálního muzea Teplice,
jež je příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje, kde si hosté
prohlédli expozici porcelánu

a skla. Po obědě pak zamířili do
dubské porcelánky, kde si spolu
se starostou města Dubí Petrem

Pípalem a ředitelem společnosti Český porcelán Vladimírem
Feixem prohlédli tamní vzor-

kovnu a společně porovnávali
znaky čínského a dubského
porcelánu.

S vládním zmocněncem také o tzv. ekomiliardách
Na krajský úřad za hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem zavítal vládní
zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cieńcała. Na pracovním jednání se společně věnovali tématům, která jsou
pro Ústecký kraj zásadní a jež spadají do gesce vládního zmocněnce.

J

edním z témat byl budoucí zákaz skládkování, který bude závazný od roku 2024, a
s tím spojená nutnost vytvoření odpadové
koncepce. V úvahu přichází i energetické
využití odpadů. Tento problém budou muset postupně řešit všechny kraje, proto se
nabízí možnost na koncepční činnosti spolupracovat. Na úrovni zmocněnce se také řeší
zkapacitnění přenosové soustavy směrem

z Karlovarského přes Ústecký do Libereckého kraje. V některých místech s tím mají
problém obce, posílení přenosové soustavy
by ale pomohlo všem krajům. Pro realizaci
bude nutná úprava Zásad územního rozvoje
Ústeckého kraje, o kterou je ČEPS připraven
požádat krajské zastupitele.
V neposlední řadě přišla řeč na čerpání
15 takzvaných ekomiliard, tedy prostřed-

ků daných vládním usnesením na obnovu
území, kde bezprostředně probíhala těžba.
Přestože obce mají projekty připravené a
řada z nich již schválené, ve státním rozpočtu nejsou prostředky reálně připraveny.
O tom bude vládní zmocněnec v nejbližší
době jednat s ministrem ﬁnancí Babišem.
S obnovou území souvisí také potřeba
nové výsadby v Krušných horách, přestože
tam nejsou ekomiliardy přímo určené. Pro
Krušné hory je třeba zpracovat projekt obnovy s návrhem vícezdrojového etapového
ﬁnancování i s využitím evropských fondů.

Ukončen projekt služeb eGovernmentu

P

o více než čtyřech letech se
završil dne 31. července 2014
projekt, jehož hlavním cílem bylo
vytvořit Technologické centrum
Ústeckého kraje k posílení krajské
infrastruktury pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat.
Díky projektu dochází k zefektivnění a zkvalitnění procesů
používajících různá data, zvýší

se transparentnost výkonu veřejné správy a zmodernizuje se její
chod. Projekt se skládá ze dvou
větších celků, a to z digitální mapy
veřejné správy a samotného Technologického centra. V rámci digitální mapy byl spuštěn Geoportál
(geoportal.kr-ustecky.cz/gs),
který obsahuje mapové projekty pro různá témata, například

povodňové plány, krizové řízení,
dopravu, životní prostředí a cestovní ruch. Na testování Geoportálu se podílely i obce s rozšířenou
působností. Část druhá se týká
Technologického centra složeného z několika prvků. Například
na datovém centru byla do ostrého provozu spuštěna spisová
služba e-Spis LITE pro 138 or-

ganizací zřizovaných Ústeckým
krajem. Na testování těchto napojení se podílely i samotné příspěvkové organizace.
V rámci části Digitalizace
a ukládání byl pořízen knižní
skener, 3D skener a velkoplošný
skener. Krajskou digitalizační jednotku využívá především Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem k digitalizaci knižního fondu. Skener 3D slouží pro naskenování trojrozměrných objektů.
Podrobněji na webových stránkách Ústeckého kraje pod názvem
projektu.

Farmářské trhy zvou na zářijové akce

Ú

stecký kraj zařídil pro 209 členů Hasičského záchranného sboru očkování proti
spalničkám. Jedna dávka vakcíny přišla na 700
korun a dostali ji ti, kteří dříve očkováni nebyli.
Vakcinaci provedl Zdravotnický ústav Ústí n. L., často i přímo na
územních odborech HZS ÚK.

D

íky spolupráci Svazu měst a obcí ČR se
Skupinou ČEZ mají města, obce, podnikatelé i běžní občané k dispozici informace
o plánovaných pracích na rozvodech elektřiny.
Vychází z memoranda, uzavřeného oběma organizacemi. Zvyšuje se komfort občanů i ﬁrem a šetří náklady na elektřinu.

S

oukromá speciální škola Arkadie uspořádala
ve středisku Zdravotník v Horním Vysokém
u Úštěku letní tábor. Vedle žáků a klientů stacionářů tu byli také sourozenci a kamarádi zdravotně postižených
i některé děti zaměstnanců. Tábor ﬁnančně podpořil Ústecký kraj
(Volný čas 2014).

V

e dnech 10. a 11. října budou volby do
třetiny Senátu PČR. Noví senátoři budou
zvoleni ve 27 obvodech (z 81). Dva z nich jsou v našem kraji – volit budou lidé v celém okresu Louny (volební obvod 6) a v celém
okresu Děčín (č. 33). Ve stejném termínu budou komunální volby.

NA HUSOVU NÁMĚSTÍ v centru Roudnice nad Labem nabízejí naši farmáři a pěstitelé to nejlepší, co léto dalo. Náš snímek je ze srpna; v září
budete mít možnost nakupovat v Roudnici o sobotách 6. a 20. září vždy po celé dopoledne. Foto JAN PANSCHAB
Děčín – Husovo náměstí – pondělky 1., 8., 15., 22. a 29. září od 8 do 16
hodin; Masarykovo náměstí – středy 3., 10., 17. a 24. 9. od 8 do 14 hodin;
Droužkovice – sobota 13. září;
Chomutov – náměstí 1. máje – soboty 6. a 20. 9. od 8 do 12 hodin;
Jirkov – náměstí Dr. Edvarda Beneše – sobota 27. 9. od 8 do 12 hodin;
Kadaň – Mírové náměstí – středa 10. 9. od 9 do 16 hodin;
Litoměřice – Kostelní náměstí – sobota 27. 9. od 8 do 12 hodin;
Litvínov – nákupní středisko Máj – středa 17. 9. od 9 do 16 hodin;
Louny – Mírové náměstí – soboty 6. 9. a 20. 9. od 8 do 12 hodin;
Lovosice – Václavské náměstí – úterky 2., 9., 16., 23. a 30. 9. od 7 do

vyprodání zásob;
Osek – parkoviště v Tyršově ulici – pátky 12. a 26. 9. od 12 do 17 hodin;
Roudnice nad Labem – Husovo náměstí – soboty 6. a 20. 9. od 8 do 12
hodin;
Teplice – Obchodní centrum Olympie – pátky 5. a 19. 9. od 12 do 18
hodin; náměstí Svobody – pátky 12. a 26. 9. od 9 do 17 hodin;
Ústí nad Labem – Mírové náměstí – úterky 2., 9., 16., 23. a 30. 9. od 9
do 17 hodin;
Varnsdorf – Dobrotovy trhy – Klub Střelnice – pátky 5. a 19. září od 12
do 17 hodin.

Projekt „Central Markets – Revitalizace a propagace tradičných 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 pod
záštitou hejtmana a za organizace o. s. Český um – Artiﬁcium Bohemicum.

Ústecký kraj
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Vítězná Zlatá stuha pro obec Růžovou
Už počátkem prázdnin vyhlásila odborná hodnotící komise výsledky soutěže
Vesnice roku Ústeckého kraje pro rok 2014. Do té doby navštívili její členové
jedenatřicet přihlášených obcí ze všech sedmi okresů kraje. Předsedou komise
byl Jaroslav Vlasák – starosta Koštic, vítěze z roku 2012. Růžová získala Zlatou stuhu, ﬁnanční odměnu, postup do celostátního ﬁnále a také právo uspořádat celokrajské vyhlášení letošního ročníku. To se koná v úterý 26. srpna,
právě v době, kdy dostávají občané Ústeckého kraje do rukou krajské noviny.

O

bec Růžovou nám při naší
nedávné návštěvě představila její starostka paní Helena
Křížková. Obecnímu zastupitelstvu předsedá od roku 1998
a letos to chce zkusit znovu.
Růžová má už jednu stuhu, zelenou z roku 2010. Samotné obci
moc lidí nepřibývá, na vítání občánků je tak 6–7 capartů ročně.
Velká část zdejších občanů jsou
chalupáři, celkem tu žije 460
lidí. V Růžové je 281 domů, většinou krásně opravených a třeba
obecní úřad sídlí v bývalé škole.
V předcházejících letech budovu zrenovovali na víceúčelový
objekt (obecní úřad, knihovna, ubytovna, restaurace), a to
i za ﬁnance od Ústeckého kraje
a ministerstva.

Nedávno prokoukl i zdejší kostel Svatého Petra a Pavla, který
spravuje farnost v Srbské Kamenici, Historická stavba v roce
1988 vyhořela a na její opravu se

skládali občané, především bývalí rodáci žijící dnes v Německu.
Obec se může pochlubit víceúčelovým hřištěm pro nejrůznější

sporty i věkové kategorie. Vloni
tu zrekonstruovali rozvody elektřiny, začali s výstavbou chodníků
a k pýchám obce, respektive jejího
širšího okolí, patří i památkově chráněné podstávkové domy
z Kamenické Stráně nebo třeba
Dolský mlýn, notoricky známý
z nejoblíbenější české pohádky
o princezně, co přestala být pyšná.
Když si povídáte se starostkou
Helenou Křížkovou, vypadá to
tak, že by si Růžová zasloužila
i jiné barevné stuhy soutěže vesnic. Vysazují zeleň a třeba nová
alej u silnice bude dál od vozovky;
spolupracují s velkým zemědělským družstvem v Malšovicích
i zdejšími třemi soukromými
zemědělci; pořádají řadu výstav
a soutěží (teď zrovna 8. ročník mo-

NÁDHERNÉ BUDOVY patří místním i chalupářům a jsou ozdobou obce.

DĚTSKÉ víceúčelové hřiště pod obecním úřadem.

PANÍ STAROSTKA otevírá zdejší studánku; vzadu jsou dvě ženy při veřejně prospěšných pracích – sekání
trávy nad růžovským kostelem.

derního umění). Mohli bychom
pokračovat upraveným rybníkem,
vytvořením ovocné naučné stezky
mezi Růžovou a Arnolticemi, kde
se děti učí poznávat stromy a jejich listy, květy a plody. Kvalitní
tu je, a potvrdili mi to i někteří
oslovení občané, společenský
život, který každoročně začíná
novoročním výstupem na Růžák
(kam jinam, že?), pracují tu děti
v keramickém kroužku a Růženky
ve spolku ženském. Se zvelebováním obce tu pomáhají i lidé na veřejně prospěšných pracích, které

jim zajistil děčínský Úřad práce.
Navštivte obec Růžovou na Děčínsku, je tu krásně a sami uznáte,

že Zlatou stuhu za vítězství v krajské soutěži Vesnice roku 2014 si tu
rozhodně zaslouží.

Galerie vítězů soutěže Vesnice roku.
Finanční odměny z dotačního Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2014
•

•

•

Za komplexní přístup
k celkovému rozvoji
obce v oblastech
vzdělávání, mládeže,
spolkového života
a životního prostředí:
Zlatá stuha – Růžová (okres Děčín),
300 tis. Kč
Za péči o zeleň a životní prostředí:
Zelená stuha – Lukavec (Litoměřice),
125 tis. Kč
Za spolupráci obce a zemědělského
subjektu:
Oranžová stuha – Brandov (Most),
125 tis. Kč

•

Za rozvoj společenského života:

Modrá stuha – Tisá (Ústí nad Labem),
125 tis. Kč
Za činnost mládeže:
Bílá stuha – Vrbice (Litoměřice),
125 tis. Kč
Diplomy s odměnou vždy 30 tisíc korun:
• za moderní knihovnické a informační služby:
Nové Sedlo (okres Louny)
• za vzorné vedení obecní kroniky: Martiněves
(Litoměřice)
• za objev roku: Labská Stráň (Děčín)
• za ekologickou výchovu mládeže: Bělušice
(Most)
• za květinovou výzdobu v obci: Mnetěš (Litoměřice)

•

Studijní cesta v rámci projektu Central Markets

P

rojektový tým Central Markets
uspořádal druhou studijní
cestu pro své projektové partnery
z polského města Krakov. Cílem
společného setkání zástupců Ústeckého kraje s polskými partnery
bylo vzájemné předání zkušeností
s pořádáním a propagací farmářských trhů, a to jak v Ústeckém
kraji, tak i v polském městě.
Nejprve se účastníci cesty
podívali do Zámeckých sadů
v Chrámcích, kde je manželé
Syrovátkovi provedli rodinnou
farmou a ukázali, jak zpracovávají vlastní vypěstované ovoce.
,,Jejich výrobky byly již několi-

krát oceněny značkou Regionální
potravina Ústeckého kraje a výrobek kraje Přemysla Oráče,“
uvedla ředitelka Okresní agrární
komory Most Ludmila Holadová. Program pokračoval prohlídkou Českého vinařství Chrámce
a v mosteckém hotelu Širák se
zástupci Ústeckého kraje a města Krakov sešli u kulatého stolu,
aby se seznámili s činností českého týmu. Dodavatelka Lenka
Vaňková představila pilotní akci
projektu a manažerka projektu

• za vytvoření rekreační zóny: Vilémov (Chomutov)
• za rozvoj komunitního života v obci: Lovečkovice (Litoměřice)
• za příkladnou péči o zeleň: Čeradice (Louny)
• za vytvoření odpočinkových zón: Bečov
(Most)
• za obnovu sakrálních památek: Líšťany
(Louny)
• za rozvoj obce a příhraniční spolupráce:
Lipová (Děčín)
• za zapojené děti do obnovy obce: Skršín
(Most)
• za údržbu veřejného prostranství: Slavětín
(Louny)
• za rozvoj cestovního ruchu: Měrunice

Cvičení záložáků z pěší roty

Michaela Řeháková se ve své prezentaci zaměřila na osobní setkání se stakeholdery.
Účastníci se zajímali i o pořádané akce v rámci projektu,
kterými byly otevřené dny v Ústí
nad Labem a v Kadani a Velikonoce na Novém Hradě v Jimlíně.
Projekt je realizován za ﬁnanční podpory EU, z programu Central Europe „Cooperating for Success“, který je spoluﬁnancován
Bc. Markéta Drahošová,
ERDF.
Projektový tým Central Markets

(Teplice)
• za obnovu tradic: Holedeč (Louny)
• za komplexní rozvoj obce: Třebívlice (Litoměřice)
Cenu naděje pro živý venkov udělila komise
obci Labská Stráň
Čestná uznání dostaly obce Zubrnice, Nová
Ves v Horách, Lkáň, Žim, Výsluní, Patokryje,
Ploskovice, Jetřichovice, Mšené-lázně
a Dobříň
Zlatá cihla v Programu
Obnovy venkova byla
udělena ve třech kategoriích, a to obcím Lipová, Lukavec a Dobříň.

Foto mjr. František Procházka

P

osledních devět červencových
dní se ve vojenském prostoru
Hradiště v Doupovských horách
(Karlovarský kraj) uskutečnil

výcvik pěší roty aktivní zálohy
Krajského vojenského velitelství
Ústí nad Labem. Výcvik pěší roty,
kterého se zúčastnilo 62 jejích

členů, téměř tři čtvrtiny stavu, byl
zaměřen na udržení akceschopnosti při jejím případném nasazení v rámci krizových situací.
Jednotka prošla výcvikem v řízení vojenských vozidel a v bojové
střelbě, a to s výtečnými a velmi
dobrými výsledky. Pěší rota, která
letos v červenci obdržela čestný
název Generálmajora A. Sochora, vyvezla na výcvik i svůj prapor
s čestnou stuhou, kterou jí udělil
za vynikající splnění úkolů v rámci
jejího historicky prvního nasazení
při likvidaci následků loňských
povodní hejtman Ústeckého kraje.
Prap. Helena Tikovská, KVV Ústí n. L.
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S náměstkyní hejtmana Janou Vaňhovou o přijímačkách na střední školy
V dubnu loňského roku byla v Ústeckém kraji realizována pilotní verze přijímacích zkoušek do denní
formy čtyřletých oborů vzdělání ukončených maturitou. Testování z obecných studijních předpokladů
se týkalo žáků, kteří měli zájem o studium ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem.

P

o vyhodnocení tohoto pilotního projektu se potvrdily úvahy, že je naprosto nutné
stanovit pro žáky, kteří jednou
ukončí středoškolské vzdělávání
maturitní zkouškou, již při přijetí určité podmínky, které prověří
jejich připravenost ke vzdělávání. Ústecký kraj totiž v celorepublikovém srovnávání výsledků žáků u maturitních zkoušek
dlouhodobě dosahuje neuspokojivých výsledků.
Testování
z matematiky a češtiny

Náměstkyně hejtmana Jana
Vaňhová, která má v gesci právě krajské školství, nám řekla:
„V následujícím roce opět doporučila krajská rada konat ve školách zřizovaných Ústeckým kra-

Naučná stezka zaujme
žáky svou rozmanitostí

jem v rámci přijímacího řízení
na denní studium pro školní rok
2014/2015 přijímací zkoušku
do čtyřletých oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Tentokrát však testování proběhlo z matematiky
a českého jazyka. Do projektu
se zapojilo šestnáct gymnázií se
čtyřletým studiem a 36 středních
škol, v nichž se vyučují ostatní
čtyřleté maturitní obory. Bohužel ve třech z nich nakonec čtyřletý maturitní obor nebude v příštím roce otevřen pro nedostatek
uchazečů,“ dodala Jana Vaňhová. Souvislost hledejme s tím, že
počet žáků vycházejících ze základních škol byl letos velmi nízký. Finanční náklady ÚK na oba
projekty byly v roce 2013 necelých 400 000 Kč a v roce letošním

asi o sto tisíc korun vyšší, protože
byly dvě zkoušky. Počet přihlášených k testování byl vloni 5379,
letos už 5893. Žáci si mohli podat do 1. kola přijímacího řízení
až dvě přihlášky, takže celkový
počet testovaných byl letos 3957.
Testování provedla společnost
Scio, s. r. o. sídlící v Praze, která má v této oblasti dlouholeté
zkušenosti, podobné testování
zajišťovala přibližně v polovině
krajů ČR. Nabídka volných míst
ve středních školách převyšuje
poptávku uchazečů a nekonáním určitého výběru do maturitních oborů vzdělání jsou na základě známek na vysvědčení
přijímáni i žáci, kteří nemají dostatečné předpoklady ke studiu,
což se posléze projeví neúspěchem u maturitní zkoušky.

Ústecký kraj si uvědomuje
tento nepříznivý stav, který se
snaží zvrátit, a proto již dva
roky doporučuje ředitelům
středních škol, aby přijímačky
uskutečnili. „Spolu s dalšími
kraji jsme průběžně informovali resortní ministerstvo o nutnosti změnit systém přijímacího řízení do maturitních oborů
vzdělání. To se také s velkou
pravděpodobností stane, neboť
máme informace, že MŠMT
připravuje systémové změny,
které se nutně projeví i ve změně školského zákona a dalších důležitých předpisů, jako
je vyhláška o přijímání žáků
do středních škol,“ doplňuje
Jana Vaňhová.

Praktické vyučování
na Statku Kadaň – Jezerka

V

elmi zajímavá naučná stezka vzniká při Střední škole technické, gastronomické a
automobilní Chomutov. Díky
projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého
kraje se při procházce přírodou
žáci střední školy i exkurze ze
základních škol dozví mnoho zajímavostí ze světa rostlin i zvířat.
Stezka bude otevřena koncem
srpna letošního roku v jirkovské
provozovně školy.
Na dvanácti informačních
tabulích budou informace o
jednotlivých rostlinách, které v
parku rostou, i o nejrůznějších
živočiších. Tuto teoretickou část
vhodně doplní konkrétní ukázky.
„Žáci si budou moci prohlédnout
broukoviště, budou se starat o políčka s různými druhy obilí a dalšími hospodářskými plodinami,
ochutnají lesní plody a budou poznávat houby z části takzvaného
jedlého lesa,“ uvedl ředitel školy
Václav Sailer. Již nyní je v areálu
bydliště, „hotel“ pro čmeláky,
deset včelích úlů a dvě jezírka s
rybičkami a vodními rostlinami.
V průběhu nového školního roku
přibude ještě malý vinohrad.
Na konci stezky bude instalována meteostanice, ve které děti

Změna systému
přijímacího řízení

vrženo využít ve vybraných obsahových okruzích
praktického vyučování na Statku Kadaň – Jezerka,
který je v majetku Ústeckého kraje a je spravován
jeho příspěvkovou organizací Krajská majetková.
Již od tohoto školního roku by tak žáci středních škol Ústeckého kraje, kteří se vzdělávají
v zemědělských oborech, mohli zdokonalovat
své praktické dovednosti na Statku Kadaň – Jezerka, a to za podpory Ústeckého kraje, který by
žákům přispíval na ubytování, dopravu a stravu.
„Bude o tom jednat nejprve rada kraje o potom
přijde na řadu rozpočet na příští rok,“ dodala Jana
Vaňhová.
budou sledovat teplotu vzduchu,
vlhkost, tlak či sílu větru. V teplém počasí zde bude možnost
vyučování pod širou oblohou
v přírodní učebně, o přestávce
si žáci mohou opéct buřta na
ohni. Výuce poslouží také dvě
kryté besídky a pracovní plochy
pro plnění zadaných úkolů nebo
tvorbu přírodovědných prací.
Sami žáci se budou o stezku
starat a také ji dále rozšiřovat.
„Například vysadí živý plot, položí ploché kameny do jednotlivých
částí a budou pečovat o rostliny
i živočichy. Místo je jako stvoře-

né pro konání nejrůznějších akcí
a soutěží,“ doplnil ředitel školy.
Stezka bude vybudována díky
projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého
kraje, který má mimo jiné za cíl
zvýšit oblibu řemeslných oborů
u žáků středních i základních
škol. Projekt také dbá na zvýšení úrovně výuky těchto oborů
prostřednictvím pořízení moderních přístrojů, se kterými se
děti naučí pracovat. Celý projekt
je spoluﬁnancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Roman Kovář

S

třední školy Ústeckého kraje se zemědělskými
obory vzdělání mají v některých vzdělávacích
oblastech problémy s umístěním žáků na praktické vyučování. Jedná se zejména o praktické vyučování vázané na živočišnou výrobu, konkrétně chov
mléčného skotu, jehož stavy v Ústeckém kraji
dlouhodobě klesají. Ačkoliv žáků v zemědělských
oborech v absolutních počtech ubývá v souladu
s demograﬁckým vývojem, narůstá podíl žáků
v učebních zemědělských oborech vzdělání, které
jsou na objem praktického vyučování náročnější. V Ústeckém kraji bylo na středních školách
ve školním roce 2013/2014 těchto žáků celkem
655.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti iniciovala
náměstkyně Jana Vaňhová jednání zástupců Ústeckého kraje, odborníků z krajského úřadu, středních škol poskytujícím vzdělávání v zemědělských
oborech vzdělání a Krajské agrární komory Ústeckého kraje. Na základě těchto jednání bylo na-

Ilustrační foto – ze Statku Kadaň – Jezerka.

Bílý Potok: Plavba kolem světa za třináct dní
U

prostřed prázdnin navštívila
předsedkyně krajského zastupitelského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Dagmar Waicová třetí turnus
letního dětského tábora v Bílém Potoku v Jizerských horách.
Nádherné dny uprostřed přírody
tu trávily děti z Domu dětí a mládeže Teplice, který je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.
Spolu s paní Waicovou přijel
mezi děti i ředitel DDM Aleš
Perch a oba doprovázela vedoucí tábora paní Dagmar Želivská.
V pěkných chatkách tu bylo 44
dětí ve věku od 6 do 15 let.
Jedna z několika celotáborových her měla téma Plavba lodí
kolem světa za 13 dní, tedy plavba
lodí po Bílém Potoce. Námětem
hry jsou příběhy mořeplavců a
objevitelů (Willy Fog, Kryštof Kolumbus, Horatio Nelson, Vasco
da Gama, Vitus Berling). Plavba
začala v Číně, pokračovala přes
Egypt, Španělsko, Ameriku, Itálii, Indii i jinudy. „Dobrodružství
děti zažívají plněním různých
úkolů a aktivit, jako jsou napří-

SPOLEČNÉ FOTO dětí, vedoucích a hostů (D. Waicová zcela vlevo) na letním táboře v Bílém Potoku. Snímky:
archiv DDM Teplice

klad uzlování a šifrování. Míra
úspěšnosti jednotlivých oddílů je
zveřejňována bodovým hodnocením na táborové nástěnce, kde si
děti mohou zjistit, jak jsou na tom
v porovnání s ostatními oddíly.
Mimo hlavního programu plníme
i jiné činnosti – táborové hry, výlety, koupání, soutěže, míčové hry,
stolní tenis, turistika a podobně,“
řekla nám vedoucí tábora paní
Želivská.

Teplický Dům dětí a mládeže
připravil pro léto 2014 pestrou
nabídku různých forem prázdninových akcí a všech deset pobytových táborů, sportovních
soustředění i příměstské rekreace. „Naším cílem je, aby děti
prožily dobrodružství a přivezly
si nezapomenutelné zážitky. Celotáborová hra Tajemství ježka
v kleci na letním stanovém táboře u Zbirožského potoka na Kři-

voklátsku, kterou jsem se svými
kolegy připravil, je to pravé dobrodružství,“ říká Aleš Perch, ředitel DDM.
A na závěr dejme slovo Dagmar Waicové: „Celotáborové
hry a dovednosti, soutěže a zábava, prostě něco děti naučit,
v tom vidím smysl letních táborů. Bohužel čím dál tím více dětí
tráví mnoho volného času s kamarády na počítači. O to těžší je

NETRADIČNÍ HRY na stanovém táboru u Zbirožského potoka na Křivoklátsku.

vymyslet pro děti program, který je zaujme a vtáhne je do děje
táborového příběhu, ve kterém
je dostatek pohybu, tvořivosti,
soutěží, zábavy a hlavně legrace
s cílem ukázat dětem význam
hodnot, jako jsou přátelství, tolerance, respekt, úcta a vzájemná pomoc.“
Ano, vedoucím z teplického
„domu“ se to opravdu daří. Nejsou to jen odborníci, ale pře-

devším nadšenci, které práce
s dětmi opravdu baví a jimž patří
velký dík. Poděkováním patří i
kuchařkám, řekli nám shodně
všichni. „Vynikající strava svědčí
o tom, že je o děti dobře postaráno. Je nádherné vidět, jak děti
úžasně spolupracují, nemyslí na
počítač a mobilní telefon, mají
nové kamarády a prožívají skutečné, ne virtuální dobrodružství,“ dodala D. Waicová.
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Autobusová Doprava Ústeckého kraje
aneb čím budeme od roku 2015 jezdit?
V úvodu je potřeba říci, že v linkových autobusech Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) se sníží různorodost, se kterou se setkáváme dnes. Dopravce musí nyní
splňovat jen stáří vozidel a určité procento musí být s bezbariérovým nástupem nebo vybaveno klimatizací. Vše ostatní je na uvážení dopravce, takže kvalita
služeb není jednotná. Nová pravidla zvyšují nároky na dopravce, ale cestující získává jistoty v tom, co může od nabízené služby očekávat bez ohledu na to,
kdo mu přijede. Nejedná se jen o čistotu ve vozidlech, ale také o další prvky.
Výjimky z kvalitativních
čase. Pamatováno je i na nevidomé do 26 °C. K teplotní stabilitě přispěje
prostřednictvím zvukového hlášení.
i jedna provozní novinka – režim celoprvků DÚK
Částečné úlevy od některých výše uveMinimální kapacita vozidla plošného „výstupu na znamení“. JestliPři tvorbě dopravního konceptu se pamatovalo i na potřebnou kapacitu nabízených míst ve voze. Primárně se pamatuje
na komfort, a proto kapacita vychází z počtu míst k sezení. Místa k stání jsou považována za nezbytné pro dopravní špičky
a krátké jízdy. Dopravce má určenou
minimální kapacitu autobusu na konkrétních linkách a cestující má tak jistotu,

DOPRAVA
ÚSTECKÉHO
KRAJE

PŘI PRŮZKUMU vozidel ještě u výrobců.

T

ak jak byla věnována pečlivá příprava tvorbě dopravního konceptu,
stejné péče se dostalo i zadávání parametrů vozidel. Zástupci Ústeckého kraje
navštívili nebo jednali se zástupci renomovaných výrobců autobusů, a mnohdy s metrem v ruce zjišťovali optimální
kvalitativní parametry. Tato práce se vyplatila a přinesla své ovoce. Vozový park
linkových autobusů DÚK bude u pěti
smluvních dopravců tvořit v souhrnu
více než 240 autobusů od čtyř evropských výrobců (tzv. základní vozidla),
kteří splňují vysoké nároky Ústeckého
kraje, ale i nejnovější ekologické limity.

Dostupnost pro každého
Lidé s omezenou pohyblivostí nebo
na vozíku či rodiče s kočárky ocení níz-

kou podlahu, která se musí nacházet
mezi prvními a druhými dveřmi. Druhé
dveře navíc musí být široké 1200 mm,
vybavené vyklápěcí nájezdovou plošinou pro najetí vozíku, a musí se v jejich
blízkosti nacházet plošina pro zaparkování. Protože se mnoho zastávek nachází na krajnici nebo u nízkého chodníku, jsou vozidla vybavena takzvaným
naklápěním, kdy autobus na straně
dveří klesne níže k vozovce.

Snadná informovanost
Žádné cedulky za okny. Digitální
displej na okně již na příjezdu informuje o čísle linky a cílové stanici. Uvnitř
vozidla LCD obrazovka cestujícího seznámí o aktuální i následujících zastávkách a poskytne informaci o aktuálním

že spoj, kterým jezdí, bude obsluhován
stejně velkým vozidlem každý den. DÚK
bude zajišťována od menších po velkokapacitní autobusy, v žádném případě však
mikrobusy dodávkového typu.

že na zastávce nebude cestující a ve voze
nikdo nedá signál řidiči k výstupu, autobus zastávkou plynule projede.

Hlídaní dodržení kvality
Na linkách DÚK se budou pravidelně objevovat kontrolní pracovníci a nedodržování nastavených povinností
bude postihováno. Kontrolu budou
moci částečně provést i cestující – buď
přímo prostřednictvím telefonní linky na dopravce, která bude muset být
v provozu po celý den od výjezdu prvního a zatažení posledního spoje, nebo
formou stížnosti e-mailem nebo písemně. Identiﬁkaci vozidla cestujícím
usnadní evidenční číslo, které bude mít
předělen každý základní vůz DÚK.

dených pravidel budou mít takzvaná zálohová vozidla. To jsou autobusy, které
nebudou pravidelně zasahovat do provozu, ale budou v pohotovosti pro případ
poruchy či jiné mimořádné události a dočasně nahradí nepojízdný základní vůz.
Další výjimkou jsou takzvané příměstské
oblasti, kde dopravu nezajišťuje smluvní
dopravce Ústeckého kraje, ale prostřednictvím spolupráce s městy dopravce MHD,
konkrétně u Ústí nad Labem, Mostu a Litvínova. Zde s ohledem na jinak nastavené
kvalitativní hodnoty nebudou „městští“
dopravci schopni splnit vysokou kvalitu
Dopravy Ústeckého kraje a cestující se budou muset spokojit s nižší úrovní služby.
Připravil Jan Maxa,
odd. dopravní obslužnosti KÚÚK

Komfort ve vozidle
Pohodlí uvnitř vozidla je nedílnou
součástí kvality. Polstrovaná sedadla
v autobusech DÚK budou mít opěradla
s výškou min. 680 mm a opěrkou ruky
minimálně ve směru do uličky. Podle
možností konstrukce vozidla budou mít
cestující k dispozici odkládací přihrádky
s pevným dnem na příruční zavazadla.
Asi nejvíce oceněnou novinkou bude
povinná klimatizace prostoru pro cestující. Teplota se uvnitř vozu bude pohybovat podle ročního období od 18 ° C

V AUTOBUSECH budou vnitřní LCD panely.

Hovoříme s Jaroslavem Komínkem, radním pro dopravu a silniční hospodářství
Zpoplatnění výjimek dopravcům by
přineslo efektivnější organizaci provozu Zabránit přetěžování a ničení krajských silnic

P

okud jde o v posledních dnech
diskutovanou legislativní iniciativu Zastupitelstva Ústeckého
kraje ohledně zpoplatnění vydávání povolení výjimky z omezení jízdy některých vozidel podle zákona
o provozu na pozemních komunikacích, aktuální právní úprava
této problematiky v ustanovení §
43 odst. 1 tohoto zákona upravuje
omezení jízdy některých vozidel v
současné době následovně:
„Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním
a speciálním automobilům a
zvláštním vozidlům o maximální
přípustné hmotnosti převyšující
7500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním
vozidlům o maximální přípustné
hmotnosti převyšující 3500 kg s
připojeným přípojným vozidlem
a) v neděli a ostatních dnech
pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (dále
jen „den pracovního klidu“) v
době od 13.00 do 22.00 hodin,
b) v sobotu v období od 1. čer-

vence do 31. srpna v době od
7.00 do 13.00 hodin.
c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od
17.00 do 21.00 hodin.“
V souladu s tímto zákonem
může místně příslušný krajský
úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Pokud
přesahuje působnost kraje, povoluje ji ministerstvo dopravy.
Pokud jsou objektivně shledány důvody hodné zvláštního zřetele, žádosti se vyhoví a vydá se
požadovaný počet povolení, která jsou buď adresná ke konkrétnímu vozidlu nebo přenosná, pro
vozidla blíže nespeciﬁkovaná. Za
rok 2012 bylo vydáno 245 povolení, z toho 167 přenosných.
Navrhovaná změna zákona o
správních poplatcích přitom pro
vyměření poplatku předpokládá
zohlednění pouze jednoho faktoru, a to časového rozsahu, kdy ze
zákona lze udělit výjimku na dobu
maximálně jednoho roku, přičemž většinou jde o období letních

prázdnin. Variantou tedy byla výše
poplatku do půl roku 500 Kč/povolení, nad půl roku dvojnásobek.
Cílem navrhované změny je
dosažení efektivnější organizace
provozu vozidel dotčenými dopravci a regulace četnosti pohybu
velkých vozidel na silnicích především v letních měsících, v době
turistické sezony. V případě zpoplatnění vydání povolení se jedná
o technickou novelu, která představuje formální zakončení řízení o žádosti o výjimku ze zákazu
jízdy některých vozidel v případě,
kdy je žádosti vyhověno. Zavedení
zpoplatnění nemá vliv na vlastní
řízení o žádosti o udělení výjimky
ani na další otázky spojené s provozem vozidel na pozemních komunikacích. Zpoplatnění výjimky
by se týkalo všech dopravců, bez
ohledu na státní příslušnost, sídlo
ﬁrmy nebo místo podnikání.
Vzhledem k objemu ﬁnančních prostředků, které se týkají
přepravního trhu, nepředstavuje návrh zpoplatnění pro
dopravce rozhodující zatížení
(např. u dopravce, jemuž bylo v
roce 2013 vydáno krajským úřadem nejvíce povolení, by činily
poplatky 30 tisíc korun). Pro
kraje, potažmo pro stát, by zpoplatnění představovalo příspěvek do rozpočtu, z něhož by byly
částečně kryty náklady spojené
s řízením o žádosti. Výše příspěvků by však ve vztahu k celkovému rozpočtu kraje či státu
byla skutečně nevýznamná.
JUDr. Stanislav Körner,
ved. odd. dopravně správních agend

Silnice jsou bezesporu nezbytnou součástí našeho života. Využíváme je k dopravě do práce, k doktorovi, do
školy, za zábavou… prostě všude. Proto všichni víme,
kde by se co mělo opravit, když se to opraví, tak víme, že
by to mělo být jinak, a samozřejmě každou zimu všichni
řešíme, že silničáři měli vyjet dřív. Kompetenčně za toto
zodpovídá člen rady Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.
 Jak jste spokojen se stavem silnic na území našeho kraje?
Úplně spokojený nejsem. Ovšem jsem rád, že se nám daří udržovat silnice alespoň v takovém
stavu, v jakém jsou. Stát při vzniku krajů předal komunikace II.
a III. třídy krajům ve stavu, který
nebyl vůbec dobrý, a kraje se musí
od té doby v rámci svých rozpočtů
starat o celkové zlepšení.

A daří se to?
Myslím, že v rámci prostředků,
které máme z rozpočtu kraje, jsme
velmi na hraně. Potřebovali bychom
ročně alespoň 700 mil. Kč a nemáme ani 100 mil. Kč. Ale nesedíme
s rukama v klíně a nečekáme, co
nám do něj spadne. Změnili jsme
například systém výběrových řízení
a v loňském roce jsme díky tomu
opravili o třetinu více kilometrů než
v roce 2012. Správě a údržbě silnic
jsme v loňském roce pořídili několik
desítek nových vozidel, a díky tomu
je provoz daleko efektivnější.

tranzitní území a přes náš kraj jezdí převážně tranzitní kamionová
doprava a také na území ÚK je největší koncentrace průmyslových,
chemických a ropných společností, tak tomuto vůbec neodpovídá
síť těchto silnic.
Kvůli
tomu
jsou zbytečně
přetěžovány



 Je navýšení rozpočtu pro tuto
oblast jediné řešení?
No popravdě ne. Velmi by nám
pomohlo, kdyby stát začal konečně
řešit silnice I. třídy dálničního typu
na našem území. I přesto, že jsme

a zbytečně ničeny naše silnice a občané, kteří u nich bydlí, nemohou
v klidu ve svých domovech žít.
 Ale nějaké dálnice se u vás budují, nebo ne?
To sice ano. Ale můžeme si to
zrekapitulovat. 100 km dálnice
D8 z Prahy do Drážďan se staví
už 30 let a dokončení je v nedohlednu. Rychlostní komunikace
R7 z Prahy do Chemnitz je hotová pouze v několika úsecích
a podle vyjádření ministerstva

dopravy se zatím s dalšími úseky nepočítá. No a částečně čtyřproudá silnice I/13, která vede
z Karlovarského kraje do Libereckého, je na tom obdobně.
 Od loňského roku máme novou vládu, nepokoušeli jste se jim
tyto problémy říci?
Víte, to je pro mě bohužel smutné téma. V této vládě jsou dva
ministři, kteří bydlí v našem kraji, a bohužel ani v programovém
prohlášení není kromě D8 o další
infrastruktuře na našem území ani
zmínka. Není mně také známo, že
by nám s tímto chtěli nějak pomoci. A to například ministr Chládek,
senátor za volební obvod Louny,
byl ještě před několika lety velmi
aktivní kolem dostavby R7 kolem
Loun. A ministr dopravy? Toho
jsem několikrát žádal o schůzku a jen jednou odpověděl
s tím, že mě „předal“
svému náměstkovi.
Šéf ŘSD je za poslední
rok již několikátý… je to
takový začarovaný kruh.
 Něco optimistického byste neměl?
Určitě jo. Plno věcí jsem již
naznačil. To, o čem jsme schopní rozhodnout, tak se nám daří
zlepšovat. Mohl bych také připomenout úspěšná výběrová
řízení na autobusové dopravce.
Koncepci zařazení regionální
turistické vlakové a lodní dopravy do naší objednávky…
O tom zas příště.
Děkujeme za rozhovor.

Ústecký kraj
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Jedna z pěti Cen hejtmana
pro pedagoga a hudebníka Vítězslava Šteﬂa
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013 byly
po konečném schválení krajskými zastupiteli uděleny v pěti oblastech: regionální rozvoj, sociální
a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
věda a výzkum, kultura, sport (dva laureáti). Cena
oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné výjimečné činy
jednotlivých osob nebo skupin osob.

O

ﬁciálně převezmou laureáti
diplomy spojené s ﬁnanční
odměnou až na podzim, ale už
nyní vám je začneme představovat (ostatně jejich seznam jsme
publikovali již minule a jsou
i na webových stránkách kraje).
Dnes začínáme PhDr. Mgr. Vítězslavem Šteﬂem, Ph.D., jenž je
pedagogem (zároveň i ředitelem
páteřní Střední školy stavební
a technické v Ústí nad Labem),
velmi významným a ceněným autorem učebnic hry na elektrickou
kytaru (Rocková kytara I–III)
a také hráčem na ni ve skupině
Stará škola, legendární hardrockové skupině založené v Ústí nad
Labem před 30 lety.
Čtyřiapadesátiletý Vítězslav
Šteﬂ vyrůstal v hudební rodině, sám začal na gymnáziu hrát
na kytaru country, ale poslouchal bigbeat. Později po studiích
začal v Ústí vyučovat na tehdejší
LŠU (lidová škola umění) kla-

sickou kytaru, a poněvadž brzy
zjistil, že u nás zcela chybí pedagogika hry na elektickou kytaru,
začal ji sám tvořit. Založil také
první českou rockovou kytarovou školu, o niž byl po celé zemi,
i na Slovensku, obrovský zájem.
Jeho učebnice jsou dnes unikátními a žádanými díly, stejně jako
obšírné encyklopedie doplněné
zkušenostmi ze života v kapele,
s přehledy techniky hry, povídáním o albech našich i světových
interpretů a podobně. V nakladatelství Muzikus vydal v roce
1997 obšírnou encyklopedii 33
+ 333 světových kytaristů nebo
její pokračování – 15 + 3 světových kytaristů včetně notových
ukázek. Oba sborníky jsou trvale
vyhledávány na hudebním trhu.
Vítězslav Šteﬂ je přes dvacet
let dopisovatelem zmíněného
vydavatelství ze všech oblastí
kytarového života a dlužno také
zmínit jeho pedagogickou čin-

TEHDY: V srpnu roku 2004, tedy před deseti roky, vyšly Krajské
noviny Ústeckého kraje jako čtyřstránková příloha deníků Bohemia, MF Dnes a Práva. Součet nákladů všech médií v kraji byl necelých 20 tisíc exemplářů a velké množství skončilo bez čtenářů,
jako neprodané výtisky.
DNES: Krajské noviny vycházejí jako samostatný tisk Ústeckého
kraje v nákladu 340 tisíc ks a jsou distribuovány zdarma po celém
kraji. Mají osm celobarevných stran. Letos vydává kraj již 13. ročník vlastního periodika.

nost – vysokoškolákům na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně
přednáší na Pedagogické fakultě
o dějinách nonartiﬁciální (jinak populární) hudby včetně
rockové muziky se všemi jejími
styly. Zájem o jeho přednášky je
ohromný.
Vítězslav Šteﬂ, jeden ze šesti
nositelů Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013, je také

V

NA RAČICKÉM KANÁLU se koncem července konalo Mistrovství Evropy dračích lodí. Všichni závodníci znovu ukázali, proč má tato disciplína na „stojaté“ vodě mimořádnou budoucnost. A proč ji má rovněž
a především Labe aréna Ústeckého kraje.

má zajištěné dlouhodobé ﬁnancování od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, které

autorem několika literárních
děl, interpretem a autorem řady
CD a skládá i ﬁlmovou, divadelní a scénickou hudbu. „Vážím si
Ceny hejtmana,“ říká pan Šteﬂ,
„tím spíš, že jsem se ocitl mezi
laureáty této prestižní ceny mezi
takovými osobnostmi. Hudba
je mi vším, provází mne celým
životem a je mou každodenní
vzpruhou.“

v horizontu deseti let zajistí investiční prostředky ve výši 300
milionů korun. Značná část

těchto peněz bude směřována
k Mistrovství světa v rychlostní
kanoistice v roce 2017. Vedle
prostředků od zmíněného ministerstva by se do sdruženého
ﬁnancování měl zapojit i Ústecký kraj, město Štětí a později EU
(MŠMT 300 mil., ÚK 60 mil.,
Štětí 33 mil. Kč). Investice Ústeckého kraje by se měla týkat té
části rozvoje centra, která bude
využívána nejen pro vrcholový
sport, ale zároveň pro sportování dětí a mládeže a regionální
aktivity. Dotace Ústeckého kraje
ve výši 60 milionů korun v letech
2015–2017 bude směřována do
I. etapy budování Labe arény
Štětí.

Začínají přípravy na olympiádu dětí a mládeže

U

ž za 17 měsíců se Chomutov promění v olympijskou
vesnici. Zázemí tady najdou
sportovci z řad dětí, mládeže a
kadetů, kteří se zúčastní VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR.
Jejím pořadatelem bude společně
s Českým olympijským výborem
Ústecký kraj. Her se začátkem
roku 2016 zúčastní přibližně 1400

mladých sportovců z celé republiky. Na jednotlivá sportoviště budou vyjíždět z Chomutova,
ten se pro ně stane dočasným domovem. Sportovci
budou soutěžit v alpském
a běžeckém lyžování, biatlonu, ledním hokeji,
lyžařském orientačním běhu,
krasobruslení, rychlobruslení

PSALI JSME PŘED DESETI LETY

HLAVIČKA KRAJSKÝCH NOVIN ze srpna 2004. Tehdy byly komerční
přílohou tří deníků.

Spolupráce při vzniku Labe arény Ústeckého kraje
tomto období se de facto
denně hovoří a píše o záměru vybudování Národního olympijského centra vodních sportů
v Ústeckém kraji včetně ﬁnančního rozpočtu. Jedná se o společný
záměr Českého olympijského výboru, Českého svazu veslování,
Českého svazu kanoistiky, města
Štětí, města Hoštka, Klubu vodních sportů Štětí a Sportcentra
Račice. V souvislosti s tímto záměrem je připravované Memorandum o vzájemné spolupráci
a podpoře při vzniku Labe arény
Ústeckého kraje.
Ta je zařazena do sítě Národních olympijských center, kterých bude po celé naší zemi šest,
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nebo snowboardingu. Sporty
alpského i severského lyžování,
stejně jako snowboarding
či biatlon se soustředí na
svahy Krušných hor, ostatní odvětví potom do hal a
na sportoviště v několika
velkých městech kraje.
Ústecký kraj uspěl v souboji o uspořádání olympiády pro

mladé sportovce s Pardubickým
krajem. Podle slov náměstkyně
hejtmana Jany Vaňhové o vítězství rozhodla dobře připravená
koncepce organizace her, přijatelná vzdálenost mezi sportovišti v Krušných horách i v městech
kraje a také skutečnost, že všichni sportovci získají kvalitní zázemí právě v Chomutově.

Akce Labské léto je pořádána pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka

TEHDY: V regionu je 580 kilometrů silnic I. třídy, 904 kilometrů
silnic II. třídy a 2769 kilometrů silnic III. třídy.
DNES: V Ústeckém
kraji je 56,5 km dálnice, 28,4 km rychlostních komunikací (RK),
478,5 km silnic I. třídy,
899,3 km komunikací II.
tř. a 2753,1 km silnic III.
třídy (z celkové silniční
sítě jde o 65,3 %). Celkem tedy máme v kraji STOUPACÍ PRUH přibyl nedávno na
4215,8 kilometru silnic silnici č. II/263 nad obcí Líska u České
Kamenice.
včetně dálnic a RK.
TEHDY: V úterý 10. srpna 2004 byla poklepáním na základní kámen zahájena výstavba nové mostecké záchranky, která měla v té
době pronajaté (nevyhovující) prostory v mostecké nemocnici.
Budova nové záchranky v Mostě by měla stát přibližně 30 milionů
korun. V roce 2003 vyjížděla 4745krát za pacienty.
DNES: Budova
nového výjezdového stanoviště
Most byla dána
Zdravotnické záchranné
službě
ÚK k užívání
v prosinci 2005
a stála necelých
31 mil. Kč. Vloni
tu měli 6457 výBUDOVA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS v Mos- jezdů, z toho 2952
tě dnes. Stála 31 mil. Kč a slouží od r. 2005.
výjezdů posádky
rychlé
lékařské
pomoci (s lékařem) a 3505 RZP (se záchranářem). ZZS ÚK má
v současné době 21 výjezdových základen (dříve byly nazývány
jako stanoviště, nyní podle zákona 374/2011 Sb. jsou základnami). Výjezdová základna Most zabezpečuje ve 24hodinovém
režimu provoz jednou posádkou RLP a jednou posádkou RZP.
Posádka RLP zajišťuje i případnou potřebu lékaře při zásazích
na Litvínovsku, kde krajská služba disponuje třemi posádkami
RZP, z nichž jedna je na Klínech.
TEHDY: Po organizačních změnách (slučování škol) bude Ústecký kraj zřizovat celkem 161 škol, předškolních a školských zařízení namísto dosavadních 164.
DNES: I v dalších letech
pokračovala optimalizace především středního
školství, a tak ve školním
roce 2013–2014 působí
v našem regionu už jenom 103 příspěvkových
organizací
Ústeckého
kraje v oblasti školství UČNI MNOHA ŘEMESLNÝCH OBORŮ
a školských zařízení (ma- se zúčastňují pravidelně celostátních
teřské školy speciální, soutěží.
základní školy speciální
a praktické, dětské domovy, několik typů středních škol včetně
vyšších odborných, gymnázia, konzervatoř, základní umělecké
školy a domy dětí a mládeže).
TEHDY: Nejsevernější rozhledna
letos slaví stovku. Rozhlednu Tanečnice najdeme na zalesněném vrchu
u Mikulášovic v severní části CHKO
Labské pískovce. Stojí ve výšce 597
metrů n. m. na zalesněném vrchu ze
žuly a čediče. Podle pradávné pověsti
na tento vrch chodívala tančit a svádět myslivce překrásná mladá dívka
– tanečnice.
DNES: Tanečnice patří v severní
části Národního parku České Švýcarsko k vyhledávaným cílům. Vyhlídka
je ve výšce 22 metrů (jinde se píše
26 m) a vede na ni 138 schodů. Leží
TANEČNICE je stále mladá 3 km západně od Mikulášovic, asi
a krásná. Rozhlednu má
50 km severovýchodně od Děčína,
ve znaku i město Mikulápřesně dle moderní navigace GPS:
šovice.
50°57‘58.131“N, 14°19‘11.862“E.
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Čtyři zlaté pro univerzitní pěvecké sbory

FOTOKVÍZ

M

S

bory Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem vynikajícím způsobem reprezentovaly UJEP na 23. mezinárodním festivalu akademických sborů IFAS Pardubice. Ten se konal
letos v červenci a zúčastnilo se ho patnáct pěveckých sborů z České republiky, Ruska, Izraele, Kolumbie, Řecka, Chorvatska a Srbska.
Soutěžily v kategoriích: smíšené sbory, komorní smíšené sbory, ženské sbory, folklor, folklor
vlastního národa, skladby jednoho stylu artiﬁciální hudby, jazz, pop, spirituál, gospel a soutěž o Cenu Bohuslava Martinů.
Dívčí komorní sbor Kuželky, sbormistr Vladimír Kuželka, dále dirigovala absolventka oboru
sbormistrovství Kristýna Přívarová, obsadil v
kategorii ženských sborů zlaté pásmo – 1. místo
s nominací do Grand Prix a taktéž v kategorii C2
získal zlaté pásmo. Smíšený sbor NONA (sbormistr Luboš Hána, dále dirigoval student oboru
sbormistrovství Pavel Zmátlo) obsadil zlaté
pásmo v kategorii BM o cenu Bohuslava Mar-

srpen 2014

tinů. Zlaté pásmo – 1. místo pak vyzpíval také v
kategorii populární hudby. Členové obou sborů,
jmenovitě Jakub Houdek (HV – sbormistrovství) a Vendulka Mikulášková (HV JO), úspěšně

reprezentovali naši univerzitu i v tzv. Super star.
Účast obou jmenovaných sborů v Pardubicích podpořil významnou měrou i Ústecký
Mgr. Jana Šiková
kraj.

ilí čtenáři, jestli
jste se pozorně dívali, jistě
jste v minulém
vydání správně poznali pamětní morový kříž (malé foto)
v Petrovicích na Ústecku.
Výherkyním posíláme dárky
od Ústeckého kraje. Jsou to:
Jana Tóthová z Oseka, Pavlína Šebová z Mostu a Libuše
Pouchová z Litoměřic.
Dnešní fotokvíz bude trochu netradiční. Nejde ani tak
o architektonickou památku,
jako o významné místo Ústeckého kraje. Obklopují ho lesy
Krušných hor a ráj milovníků
zimních sportů. Sochařské dílo
sem bylo umístěno v srpnu roku

2008. A najdete ho ve výšce
1225 m n. m. Pochází z dílny
akademického sochaře Michala Moravce a je vyroben ze žuly.
Vyroben byl v Kamenoprůmyslových závodech ve Šluknově.
Ústecký kraj tehdy za jeho zhotovení a umístění zaplatil 180
tisíc korun. Nás by tentokrát
zajímalo, kde tato stavba stojí?
A co má symbolizovat?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. září
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
e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

Na Novém Hradu o ochraně památek

N

a krajském zámku Nový
Hrad v Jimlíně u Loun jednal hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček s Dušanem
Michelfeitem, ředitelem územní
památkové správy Národního
památkového ústavu se sídlem
v Praze. Pod zmíněnou správu
NPÚ spadá provozování objektů
státních hradů a zámků v Ústeckém kraji. Jednání se účastnila i
radní Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče Jitka
Sachetová, přítomni byli také zástupci odboru kultury a památkové péče a oddělení cestovního ruchu odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu a správy zámku

Nový Hrad. Účastníci jednání si
vyměnili informace v oblasti propagace a provozování kulturních
objektů pro veřejnost i v oblasti
památkové péče o ně a hledali
společnou cestu na zlepšení propagace a informování veřejnosti
o všech aktivitách spojených
s památkovými objekty.
Součástí jednání byla i podrobná prohlídka veřejnosti přístupných prostor zámku Nový
Hrad v Jimlíně, který je provozován jako samostatná příspěvková organizace Ústeckého
kraje, jediná svého druhu – jako
památkový objekt přístupný veřejnosti.

Šance pro stromy

S

tromy v obcích se mohou díky projektu Zdravé stromy pro zítřek
stát bezpečnějšími pro své okolí. Přihlaste je do projektu nejpozději do 29. září a získejte pro ně bezplatné odborné posouzení stavu. Vybrané stromy pak na jaře příštího roku sponzorsky ošetří certiﬁkovaní
Evropští arboristé. Zdravé stromy pro zítřek již šestým rokem pořádá
Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,
o. s., a Mendelova univerzita v Brně. Cílem ukázkových hodnocení a
ošetření je vzdělávat majitele a správce stromů o důležitosti včasné a
kvalitní odborné péče. Podrobnosti o tom, jak se do projektu zapojit,
jsou dostupné na webových stránkách www.zdravestromy.cz.
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KULTURNÍ POZVÁNKY
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Dny evropského dědictví –
prohlídka palácové vily Hanse
Weinmanna, 13. a 14. září v
ul. W. Churchilla. Srpen 1968
v Ústí n. L. – výstava černobílých fotograﬁí Karla Povolného,
až do 23. září v budově ve Velké
Hradební (vědecká část).

Mudlům vstup povolen… aneb
vítejte ve světě kouzel, do konce
září. Výstava věnována fenoménu jménem Harry Potter.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Smyslová stezka, do 21. září.
Smyslový chodníček z různých
přírodních materiálů.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Velká válka 1914–1918 a její
vliv na podkrušnohorský region, až do 31. prosince 2014.
Výstava ke stému výročí vzniku
I. světové války.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Česko-německé rodinné album,
do 13. září. Výstava fotograﬁí
s podtitulem: Všichni pro císaře?
Všichni pro republiku? Všichni
nacisti? Všichni komunisti? Samí
antifašisté? Nebo jen lidé?

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

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

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ
Luděk Filipský – Skryté energie kosmologického prostoru,
do 15. září. Výstava obrazů v
suterénním výstavním sále děkanského chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě.

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

KŘÍŽOVKA O CENY

O

tázka Která obec vyhrála u nás soutěž Vesnice roku(?) byla
tajenkou naší minulé křížovky. Ti, kdo ji úspěšně vyluštili a dobře odpověděli (soutěž Vesnice roku 2014 Ústeckého kraje vyhrála
obec Růžová na Děčínsku), byli zařazeni do slosování o věcné ceny.
Těmi šťastnými se stali: Anežka Kuncová z Bohušovic nad Ohří,
Jana Jeriová z Děčína 6, Stanislava Krohová z Peruci, Jindřich Tobek z Meziboří a Ivana Barsová ze Sedlece pod Hazmburkem. Ceny
od nás všichni výherci obdrží poštou.
I v této srpnové křížovce 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 17. září, adresujte je na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n. L., elektronicky posílejte celé vyluštění na
sebesta.z@kr-ustecky.cz. Heslo: Křížovka.
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