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SLOVO HEJTMANA

Kdy se projedeme
středohořím po dálnici?

N

edávno jsme si připomněli nelichotivé jubileum – třicet let
od zahájení výstavby dálnice D8. Úsek přes České středohoří je poslední, který zbývá na dálnici z Prahy do Podkrušnohoří
a do Německa postavit. Část trasy se začala stavět už v roce 2007.
Nyní zbývá dostavět už jen něco přes deset kilometrů.
Často si v poslední době kladu otázku, co by pomohlo urychlit dostavbu D8 a kdy se konečně dočkáme deﬁnitivního dokončení dálnice.
Ústecký kraj sice není ani investorem ani zhotovitelem dálnice, ale
právě na vedení kraje se po řadu let obracejí s dotazy občané, které
obtěžuje nadměrný provoz, hluk a emise. Ptají se, kdy už ve Vaňově,
v Dolních Zálezlech, ve Velemíně či v Bořislavi konečně přestanou
burácet kamiony. Na kraj se obracejí starostové obcí, jejichž objízdné
komunikace za nedokončenou dálnici jsou přetěžovány. Krajským
úřadem prošla řada odvolacích řízení, kdy ekologičtí aktivisté (nejčastěji Děti Země z Brna) protestovali proti stavbě dálnice. Na kraji se
dotazují investoři, kteří očekávají dobré dopravní napojení na Sasko.
Vedení kraje a mně osobně není problém dokončení dálnice lhostejný. Jednání o dálnici přes České středohoří se zintenzivnila hlavně
v posledních patnácti měsících. Po tuto dobu leží na části dokončeného úseku D8 rozsáhlý sesuv půdy po loňských enormních srážkách.
Za tuto dobu se v čele resortu dopravy vystřídali tři ministři a v čele
Ředitelství silnic a dálnic pět ředitelů a s odklizením sesuvu se vůbec
nepokročilo. Teď by to prý vyřešilo vyhlášení stavu nebezpečí, o kterém
má rozhodnout hejtman. To by se pak prý zadala miliardová zakázka
na odtěžení sesuvu předem vybrané ﬁrmě bez výběrového řízení…
Podle mých informací to není jen sesuv, co brání včasnému dokončení dálnice. Mám pocit, že lidé odpovědní za stavbu dálnice
se své odpovědnosti vyhýbají.
Za posledních pět let jsme měli osm ministrů dopravy a osm
ředitelů ŘSD a dokončení dálnice se během těchto let výrazněji
neposunulo. A kraj by to měl nyní zachránit?

V SOUTĚŽI NEJLEPŠÍ VÝROBEK Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče bylo kromě prvních cen uděleno několik mimořádných uznání. Jedno
z nich – v osmé kategorii Cukrářské výrobky – přebírá zástupkyně výrobce Robert Beránek, Libochovice, cenu za vlašskoořechový sváteční
dort. Blahopřejí jí hejtman Oldřich Bubeníček, litoměřický biskup Jan Baxant, 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák a starosta Litoměřic
Ladislav Chlupáč. Všechny diplomy a uznání byly předávány v rámci celostátního veletrhu Zahrada Čech 2014 a s výsledky soutěží Nejlepší
výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče i Regionální potravina jsme vás již seznámili v minulých měsících. Jsou k dispozici stále na
webových stránkách Ústeckého kraje (www.kr.ustecky.cz).

Věnce a kytice sedmých dožínek Rekonstrukce mostecké

nemocnice zahájena

S

lavnostním odhalením symbolického základního kamene zahájila 22. srpna Krajská zdravotní, a. s., projekt Rekonstrukce
pavilónů Nemocnice Most, odštěpný závod, včetně optimalizace
vnitřních prostor, spoluﬁnancovaný z prostředků dotačního programu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS
2 Severozápad, podporovaného z Evropského fondu pro regionální
Pokračování na straně 6
rozvoj.

Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Tři nejlepší od nás z kraje

S

outěž Nejlepší starosta/primátor 2010–2014 byla oﬁciálně uzavřena 16. září
v prostorách Pražského
hradu za účasti prezidenta Miloše Zemana.
Čtrnáct starostů měst
a obcí z každého kraje, jeden primátor, tři
lidé ocenění veřejností
a dva předsedou Svazu
měst a obcí převzali ceny od čelních představitelů státní správy,
samosprávy a partnerů.

Oceněným
představitelům
samosprávy z Ústeckého kraje – Zdeňku Kutnerovi, starostovi obce
Domoušice u Loun,
Zdeňku Valentovi, starostovi Března v okrese Chomutov, a Janu
Marešovi, primátorovi
statutárního
města
Chomutova – poděkoval přímo na slavnostním aktu
rovněž hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

N

ávštěvníkům
sedmých
dožínek, které se tradičně uskutečnily v městysi Peruci
na Lounsku, počasí opět přálo,
stejně jako zemědělcům v předcházejících týdnech, a tak úroda
obilí, ovoce, chmele, vinné révy a
většiny dalších komodit byla v letošním létu mimořádná.
Mezi hosty Krajských dožínek
Ústeckého kraje byl hejtman

Oldřich Bubeníček, poslanec
Parlamentu ČR Josef Šenfeld,
1. náměstek hejtmana Stanislav
Rybák, krajská radní Jitka Sachetová, starosta městyse Antonín Lanc i zástupci agrárních
komor ČR i kraje a dalších institucí a všech organizátorů a
sponzorů v čele s NET4GAS,
který zastupoval jednatel Radek
Benčík.

Kraj požaduje úhradu škod

R

ada Ústeckého kraje vzala
na vědomí informaci hejtmana o podání k soudu a odsouhlasila přihlášený hypotetický
nárok na náhradu škody v rámci
probíhajícího trestního řízení ve
věci Regionálního operačního
programu Severozápad. Celková hypotetická škoda vzniklá
Ústeckému kraji byla zatím vy-

číslena na částku 608 753 575
Kč. V průběhu řízení může být
škoda upřesněna.
Druhým bodem nároků Ústeckého kraje je vyčíslení částky
za splácení úroků z úvěrů v době
vynuceného pozastavení činnosti ROP SZ. Předběžný výpočet
této částky činí 11 128 270 Kč,
výše však může být zpřesněna.

Pátek a sobota 10. a 11. října 2014:

Komunální a senátní volby Vyhlášen další ročník ankety Nejlepší dopravce roku

U

ž za několik málo dní, konkrétně v pátek a v sobotu
10. a 11. října 2014, se budou
konat komunální volby do zastupitelstev měst a obcí v celé České
republice, kde zasednou po pěti
letech noví představitelé samospráv. V pátek budou volební
síně (v kraji bude celkem 1046
okrsků) otevřeny od 14 do 22
hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. „Děkuji všem primátorům
a starostům v kraji za spolupráci
ve volebním období, které jim
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právě končí,“ říká hejtman Oldřich Bubeníček.
Ve stejném termínu se uskuteční volby do třetiny Senátu
PČR. Noví senátoři budou zvoleni na šest let v třetině, tedy v
27 obvodech. Dva z nich jsou
v našem kraji – volit budou lidé
v celém okresu Louny (volební
obvod 6) a v celém okresu Děčín
(č. 33). Případné druhé kolo voleb do horní komory Parlamentu
ČR bude o týden později, tedy
17.–18. října.

J

iž posedmé vyhlašuje Ústecký
kraj anketu Dopravce roku, v níž
vy, tedy cestující veřejnost, vyberete dopravní společnost, která získá
na další rok tento prestižní titul. Za
šest let se ukázalo, že občany našeho regionu soutěž, respektive anketa, oslovila. Rok co rok jich hlasuje více, a tak se Dopravce roku
stává téměř objektivním pohledem
tisíců lidí na veřejné dopravní služby. I letos zařadili pořadatelé do ankety dvanáct dopravců – deset autobusových a dva železniční. Jsou
to všechno ﬁrmy a společnosti, kte-

ré vás, občany, vozí po kraji nebo
jen v místě vašeho bydliště do práce, za sportem a zábavou, do školy,
k lékaři a také
za poznáváním
našeho
kraje.
Samozřejmě, že
anketa bude mít
jednoho takříkajíc velkého, hlavního výherce, ale budou vyhlášeni
nejlepší dopravci i v dílčích kategoriích. Vlastně ke všemu se vyplněním anketního lístku můžete vyjádřit – k jednání dopravní obsluhy,
k pohodlí autobusů a k jejich čis-

totě a samozřejmě ke spolehlivosti
dopravy. Zajímavým srovnáním
bude rovněž hlas odborné poroty
– i ta vybere nejlepšího dopravce a my budeme
moct srovnávat.
Letošní rok je navíc posledním soutěžním „kláním“
stávající sestavy dopravců, kterým
končí 8letý kontrakt s Ústeckým
krajem.
Vážení občané, hlasovat v anketě Dopravce roku 2014 Ústeckého
kraje můžete až do 20. listopadu,

a to zasláním hlasovacích lístků,
které zveřejníme v našich krajských novinách nebo v okresních
mutacích Deníku i v měsíčníku
Metropol, na adresu krajského
úřadu a také jejich vhozením do
hlasovacích uren v informačních
kancelářích dopravců. A protože
žijeme v době moderní, můžete vyplnit anketní lístek pár kliknutími
na jeho elektronickém ztvárnění
na našem krajském webu. Výsledky vyhlásíme na začátku prosince.

Anketní lístek na str. 2
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Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

MŮJ NÁZOR: CO BY URYCHLILO DOKONČENÍ VÝSTAVBY D8?

62. jednání RÚK ve IV. volebním období (17. 9. 2014):

Nedávno jsme si připomněli nelichotivé jubileum
– 30 let od zahájení výstavby dálnice D8. Úsek přes
České středohoří je poslední, který zbývá na dálnici
z Prahy do Podkrušnohoří a do Německa postavit.
Část trasy se začala stavět už v roce 2007. Nyní zbývá
dostavět už jen něco přes deset kilometrů. Co by podle vás urychlilo dokončení výstavby D8 a na kdy tipujete termín deﬁnitivního dokončení dálnice? Naše
zářijová otázka pro představitele Ústeckého kraje.

Finanční hospodaření
Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí roku 2014
bylo zpracováno v souladu se zákonem o krajích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření bylo velmi dobré, přebytkové se saldem příjmů a výdajů ve výši 1 097 312
tis. Kč. Kladného výsledku hospodaření dosáhlo 128 příspěvkových organizací v celkové výši 158 512 tis. Kč. Záporný výsledek
hospodaření za I. pololetí 2014 vykázalo 10 příspěvkových organizací v celkové výši 6 165 tis. Kč.

Doporučení k přijímacím zkouškám
Radní doporučili ředitelům středních škol všech zřizovatelů se
sídlem v Ústeckém kraji aktivní zapojení do pilotního ověřování
organizace přijímacího řízení v rámci Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů.

Zadávací řízení ve školství
RUK odsouhlasila zahájení zadávacích řízení podlimitních
veřejných zakázek na služby s názvem Rekonstrukce školní lodě
DL2. Předmětem je elektroinstalace, lodní a strojní části plovoucího zařízení dle schválené projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 miliony korun; také zakázky
na stavební práce s názvem SŠ zahradnická a zemědělská A. E.
Komerse, Děčín-Libverda – Rekonstrukce stájí. Předpokládaná
hodnota je 11,4 mil. Kč (obojí bez DPH).

Jaroslav Komínek (KSČM),
radní pro dopravu a silniční
hospodářství
Katastrofální přístup českého
Ministerstva dopravy potažmo
Ředitelství silnic a dálnic ČR k řešení výstavby významné akce se
dále prohlubuje a domnívám se,
že za chvíli budeme slavit nelichotivé 50. výročí této stavby. Na MD
se střídají ministři každý rok a jen
za působení ministra Prachaře se
za jediný rok vystřídalo několik
šéfů ŘSD. Když už začneme s někým jednat, tak než dořešíme konkrétní podobu společného postupu, tak tam dotyčný již není. Chybí
dlouhodobá koncepce výstavby
a Ústecký kraj, který dává celé republice energii, pohonné hmoty či
produkty chemického průmyslu,
nedostává zpět od státu adekvátní
kompenzaci – například podporu
infrastruktury. Nyní konkrétně
k D8 a sesuvu. Není pravdou, že
se na výstavbě nepokračuje, jak
tvrdí některá média. Pokračuje se
v jiných místech a pouze v některých se vyčkává na rozhodnutí,
které MUSÍ a MŮŽE učinit pouze
investor, což je stát. Nikoliv Ústecký kraj. Sesuv je pouze jedním
z problémů. Osobně mě zaráží,
že ještě tato hromada hlíny není

Politika zaměstnanosti
Rada schválila podání projektového záměru do výzvy E1. Ze
strany MPSV ČR byla vyhlášena další výzva pro předkládání
grantových projektů, která reaguje taktéž na potřeby Ústeckého
kraje a přispěje i k naplnění cíle Paktu zaměstnanosti Ústeckého
kraje, tj. zvýšit zde zaměstnanost a podpořit konkurenceschopnost kraje, pro který tato výzva alokuje 10 000 000 Kč.

NAVŠTÍVILI NÁS

P

olicejní prezident ČR plk. Tomáš Tuhý spolu s dalšími pracovníky policejního prezidia a náměstkem krajského ředitelství
policie plk. Jiřím Šenkýřem informoval hejtmana o vývoji bezpečnostní situace v kraji a o záměrech policie. „Kriminalita v Ústeckém kraji za první pololetí tohoto roku poklesla, zaznamenáváme
i vyšší objasněnost trestné činnosti,“ dokreslil současnou situaci.
Konstatoval, že početní stav policie v kraji má narůst o 160 míst,
nyní noví policisté procházejí náročnou přípravou a postupně se
začlení do krajských policejních složek.

V

blízkosti státní hranice poblíž Hory Sv. Šebestiána si
16. září vyzkoušelo spolupráci
více než 200 profesionálů z obou
zemí. Podíleli se na náročné realizaci stavby náhradního přeshraničního elektrického vedení, které
spojuje sítě společností ČEPS
a 50Hertz. Cvičení simulovalo
extrémní situaci, kdy může dojít
k selhání některé technické části
elektrické sítě, například k pádu
stožáru. Dle scénáře způsobilo
extrémní kalamitní počasí sérii
mimořádných situací v elektroenergetických přenosových soustavách v celé řadě zemí Evropy,
včetně Česka a Německa. Došlo

lety jezdil přednášet do Litvínova a Mostu, kde se také seznámil s rekultivacemi a místy,
jako je hipodrom či autodrom.

Martin Klika (ČSSD),
radní Ústeckého kraje
Urychlení dokončení posledních několika kilometrů dálnice
D8 by rozhodně prospěla větší
spolupráce Ministerstva dopravy
ČR s Ústeckým krajem. Ten Ministerstvo dopravy při výstavbě
dálnice D8 podporuje, průtahy
jsou však zapříčiněny legislativními obstrukcemi vyvolanými především ekologickými aktivisty. Je
nutné co nejrychleji odklidit sesuvy, čemuž by prý podle ministra
dopravy pomohlo vyhlášení stavu
nebezpečí. Na podklady nutné k
tomuto kroku však kraj delší dobu
čekal. Nyní musí ŘSD odstranit
sesuv a ochránit okolní obce. Prů-

k výpadku vedení zvlášť vysokého napětí mezi transformovnami
Hradec u Kadaně a Röhrsdorf.
Krizovou situaci, kterou scénář
cvičení připravil, řešily desítky
odborníků z energetických společností ČEPS a 50Hertz. Povolány
byly dva vrtulníky. Zasahoval zde
vrtulník Policie ČR, který pomáhal hasit požár v blízkosti vedení.
Vrtulník Armády ČR pak kvůli
nepřístupnému terénu dopravoval
části konstrukce nových stožárů
na místo stavby. Při vztyčování
stožárů asistovaly tři jeřáby. Celá
akce se neobešla bez desítek zásahových vozů záchranných složek
obou zemí.



Hlasujte v anketě Dopravce roku 2014 Ústeckého kraje a získejte zajímavé ceny
Vyberte ze seznamu dopravců (uveden níže) maximálně 3 dopravce, s jejichž službami jste v jednotlivých kategoriích nejvíce spokojeni, a seřaďte od prvního do třetího
místa. Hlasovat můžete do 20. 11. 2014.

Jednání dopravní obsluhy

Pohodlí a čistota dopr. prostředku

1. ………………………………………

1. ………………………………………

1. ………………………………………

1. ………………………………………

2. ………………………………………

2. ………………………………………

2. ………………………………………

2. ………………………………………

3. ………………………………………

3. ………………………………………

3. ………………………………………

3. ………………………………………

Do slosování o ceny budou zařazeny
pouze ty soutěžní lístky, které budou řádně
vyplněny všemi předepsanými údaji. Bližší

informace o anketě a úplná pravidla losování naleznete na internetových stránkách
www.dopravceroku.cz.

ČSAD Slaný, a. s., BusLine, a. s., Autobusová doprava, s. r. o., Podbořany, DP města
Děčína, a. s., ARRIVA Teplice, s. r. o.,
DP měst Mostu a Litvínova, a. s., DP měst
Chomutova a Jirkova, a. s, Autobusy
KAVKA, a. s., DP města Ústí nad Labem,
a.s., Autobusy Karlovy Vary, a. s., České
dráhy, a. s., Vogtlandbahn-GmbH.
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Možnosti hlasování:
Poštou – soutěžní lístek zašlete na adresu
Krajský úřad Ústecký kraj, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálku
označte „DOPRAVCE ROKU 2014“
Na webových stránkách Ústeckého kraje
– www.dopravceroku.cz
Odevzdáním anketního lístku na informačních místech u smluvních dopravců
Ústeckého kraje

Slosovací údaje

Spolehlivost

Seznam dopravců
Ústeckého kraje:

tahy kolem stavby dálnice D8 se
velmi negativně odráží na úrovni
života v obcích, kterými je nyní vedena celá automobilová doprava
a kterým by měla dokončená dálnice významně ulehčit. Dostavění
dálnice je proto pro kraj prioritou.
Předpokládám, že dokončena nebude dřív než v roce 2017, i když
bych mnohem raději viděl termín
alespoň o rok kratší.

odstraněna v rámci výstavby a dotyční kompetentní neřeší další
problémy, což je například objevené naleziště uhlí či chybně vyprojektovaný most přes jedno z údolí.
ŘSD od nás obdrželo již začátkem
roku stanovisko, že mohou konat
podle stavebního zákona a konkrétně jsme jim speciﬁkovali,
i podle jakých paragrafů, a pokud
by tak učinili, tak již mohlo být vše
dávno hotovo. Alibismus a odklánění problémů na Ústecký kraj je
pro mě nepřijatelné a zarážející.

Unikátní cvičení DRILL 2014

N

a návštěvu do Ústí nad
Labem zavítal mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky Vasilij
Mikhajlovič Markovič. Velvyslanec přijal pozvání hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, ten také spolu s krajským radním Janem Szántó
velvyslance přivítal na půdě
krajského úřadu. Hejtman,
velvyslanec Běloruska i krajský
radní hovořili o potřebě podpory malých výrobců z regionů.
Velvyslanec Vasilij Mikhajlovič
Markovič podle svých slov Ústecký kraj částečně zná, před

září 2014

Celkové hodnocení

Jméno a příjmení:
Adresa bydliště: (ulice, město, PSČ)
Telefon:
Podpis 1*:
! Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování!

Vladislav Raška (ODS),
předseda Kontrolního
výboru ZUK
Dle Wikipedie se dálnice v trase
Praha – Drážďany poprvé objevila
na plánech v říjnu 1938, tedy jen
pár týdnů po mnichovských událostech. No a nyní je září 2014 a jediným chybějícím úsekem dálnice
D8 je 16,4 km dlouhý úsek Lovosice – Řehlovice. Stavba tohoto
chybějícího úseku oﬁciálně začala
6. listopadu 2007 s původně slibovaným termínem dokončení 2010.
Po sesuvu asi 500 tisíc m3 zeminy
v červnu 2013 u Litochovic se
v současné době hovoří o odkladu
dokončení dálnice minimálně až
do roku 2016. Tak to je ve střední
Evropě možné snad jen v České
republice! Tento skandální vývoj
výstavby neomlouvá ani to, že je jedinou českou dálnicí, která povede
přes chráněnou krajinnou oblast,
konkrétně CHKO České středohoří. Ukončení všech soudních
sporů, vymýšlení dalších řešení
změn trasy atd. je jediná rozumná cesta jak v tuto chvíli poslední
odhadovaný termín dokončení
naplnit. Proto nebudu tipovat, ale
budu si pouze přát, aby přespříští
rok byl opravdu tím posledním.

Nedostavěná dálnice si totiž mimo
jiné každoročně vybírá na objízdných trasách, kudy denně projede
až 20 tisíc aut, daň nejvyšší – podle
dlouhodobého sledování několik
lidských životů každý rok.

Šárka Zimová–Dostálová
(PRO! Kraj),
zastupitelka kraje
Určitě bych nedoporučovala
dostavbu D8 těmi kritickými místy, na kterých se stavělo doposud
a kde došlo k sesuvu půdy. Už
v 90. letech odborníci – geologové
a RNDr. Miroslav Patrik z dopravní sekce Dětí Země upozorňovali
ministerstva, že je zde nestabilní
podloží a že existuje značná pravděpodobnost sesunutí svahu. Pan
Patrik čelil celé roky výsměchu
a odsuzování coby ekoterorista, až
na jeho slova skutečně došlo. Bohužel.
Domnívám se, že dostavba
D8 je v současné době tak důležitou stavbou, že by měla mít mezi
investicemi státu prioritu. A až
na druhém místě by měla být cena
stavby. Záměrně zde zdůrazňuji
tuto skutečnost, protože odklonění
problematického úseku a vedení
této části trasy tunelovou variantou, kterou již neohrozí sesuvy
půdy, bude významně dražší. Co je
však v tuto chvíli důležitější? Ušetřit za každou cenu prostředky, nebo
co nejrychleji zprovoznit chybějící
úsek dálnice, který odlehčí mnoha
městům od dlouhodobě neúnosné zátěže tranzitní kamionové
dopravy? Myslím, že odpověď je
zřejmá. A termín? Pevně doufám,
že do roku 2020 už bude celý úsek
v provozu.

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

konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního
místa ŘEDITELE
Střední školy stavební, Teplice, příspěvkové organizace

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

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

Přihlášky zasílejte do 22. 10. 2014 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurs: Střední škola stavební, Teplice – neotvírat“.

Krajský úřad Ústeckého kraje hledá vhodné
kandidáty na pozici samostatného referenta oddělení stavebního řádu
Nabízíme zajímavou, nestereotypní práci ve veřejné správě,
spočívající zejména v rozhodování v odvolacím řízení
a v metodickém vedení prvoinstančních stavebních úřadů.
Požadujeme vzdělání v oboru práva nebo vysokoškolské vzdělání
stavebního směru (vhodné i pro absolventy),
případně středoškolské vzdělání s praxí ve veřejné správě.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Více informací na www.kr-ustecky.cz.
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R

ychtáři, místorychtáři a další činovníci žup
a sdružených obcí Baráčníků představili
vedení kraje historii a aktivity. Prezentovaly se
župy Krušnohorská (Chomutov), Most – sever,
Ústí n. L. a Teplice. Baráčníci upevňují vlastenectví a národní cítění
a udržují tradice a zvyky a kroje.

D

vanáct zaměstnanců Centra sociálních služeb
v Litoměřicích, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, má za sebou tzv. odborný zážitkový a tréninkový kurz v oblasti nových trendů v práci se seniory. Budou mít větší kvalifikaci a odbornější dovednosti pro práci s klienty.

P

rvní náměstek hejtmana Stanislav Rybák
pozval v rámci přípravy celokrajského
ocenění bezpříspěvkových dárců krve zástupce Českého červeného kříže. Předávání by se
mělo konat letos v říjnu v Mostě, historicky poprvé ve spolupráci
ČČK a Ústeckého kraje.

D

o kraje přišlo v 1. pololetí 18 ﬁrem, které tu
investují 31 miliard korun. Vytvoří více než
3000 nových pracovních míst. Nejvyšší oznámenou investicí v celé ČR je projekt Nexen Tire,
která v krajské průmyslové zóně Triangle u Žatce začne stavět továrnu
na výrobu pneumatik.

K

podpoře zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového
přírodního a kulturního dědictví UNESCO se sešli lidé v Königsteinu na pochodu na kopec Pfaffenstein. Mezi účastníky výpravy byl
i radní Ústeckého kraje Jan Szántó a další hosté z kraje i Saska.

J

ako místo oplývající chmelem a vínem s mohutnou řekou uprostřed se
chce představit Ústecký kraj na výstavě
Expo 2015 v italském Miláně. Rozměrnou vitráž s motivem Brány Čech vytváří sklářská ﬁrma Skloart v Lubenci na Lounsku. Náš kraj se bude prezentovat v expozici ČR.

R

epublikové ﬁnále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV)
se 5. a 6. září uskutečnilo v Praze. Mezi
650 dětmi z ČR a ze čtyř evropských zemí
byli i reprezentanti z deseti základních škol Ústeckého kraje. Soutěžili
v plavání, atletice a dalších disciplínách.

V

Ústí nad Labem, centru Euroregionu Elbe/
Labe, zasedala na svém 22. jednání Česko–
saská skupina pro přeshraniční spolupráci. V rámci
setkání navštívili členové i chystanou expozici ústeckého muzea o dějinách německy mluvících obyvatel českých zemí.

H

ejtman jednal s Milanem Rabou, předsedou
sekce vodní dopravy ze Svazu dopravy ČR, který je rovněž předsedou představenstva a generálním
ředitelem ČSPL, a. s., o splavnosti dolního toku řeky
Labe v úseku od Ústí nad Labem až ke státní hranici v Hřensku.

V

kraji v prvním pololetí meziročně klesl počet obyvatel o 626,
hlavně z důvodů migrace jinam. Koncem června tu žilo 824 494
lidí. Podle ČSÚ je pozitivním jevem, že se meziročně narodilo více
dětí, zemřelo méně lidí, ubylo potratů a vzrostl počet sňatků.

P

ráce zaměřené na obnovu rašelinišť v Krušných
horách v oblasti mezi saským Satzungem a českou Horou Svatého Šebestiána na Chomutovsku
v Ústeckém kraji se podařilo úspěšně dokončit. Šlo
o projekt Lesů ČR a dalších partnerů na cca 210 hektarech území.

S

portovní hřiště bylo otevřeno u základní školy na Fügnerově ulici v Trmicích, součásti
Střední školy obchodu, řemesel, služeb a ZŠ,
Ústí nad Labem, p. o. Kromě tanečků a hudby
žáků se předvedli zámořští basketbalisté ze Slunety Ústí n. L. Krajský
rozpočet přišlo hřiště na 7,4 mil. Kč.

C

elkem 33 jednotek dobrovolných hasičů z Ústeckého kraje se v autokempu v Chabařovicích zúčastnilo speciálního kurzu. Hlavním cílem byl výcvik
a zkouška při simulacích nebezpečných situací, se
kterými se hasiči setkávají nebo se jednou setkat mohou.

U

ž čtvrté Slavnosti cibule uspořádalo občanské
sdružení Přátelé Račetic a okolí v obci, která leží
asi deset kilometrů od Kadaně v chomutovském okrese. U obce se pěstuje známá cibule na 35 ha a sklízí se ručně. Součástí
slavností byla i soutěž ve vaření nejchutnější polévky cibulačky.

Ú

stecký kraj podpořil zářijový Měsíc náborů s cílem
přivést do fotbalových klubů kluky i děvčata. Kraj
také podporuje projekt Bezpečná branka, bylo už zakoupeno 56 kusů branek pro přípravku a mladší žáky,
investováno bylo 1 050 000 Kč. Další fáze projektu se připravuje.

V

sobotu 4. října budou v rámci Severočeských farmářských trhů na chomutovském náměstí 1. máje
Jablečné slavnosti (od 8–12 hodin). Budou patřit nejen
prodeji jablek, ale také soutěži o nejlepší jablečný pokrm. Podobná akce byla minulou sobotu v Jirkově.
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Autobus na zavolání
N

a některých linkách se cestující od 1. ledna 2015 setkají
na jízdním řádu se zvláštním symbolem – telefonem, který bude u
času odjezdu spoje. Tato novinka
nebude příliš rozšířena, ale tam,
kde to je potřeba, bude znamenat
pro cestující mnoho. Autobusy na
„zavolání“ totiž umožní zachovat
nabídku spojení do míst, kde by
jinak obsluha mohla být zrušena.
Jednoduchý princip této služby
bude spočívat v tom, že autobus
jedoucí dle jízdního řádu obslouží vybrané zastávky jen v případě,
že o to cestující projeví zájem.
Jedná se o ty, které jsou stranou
hlavních tras linek, je možné
k nim nezajet a jejich využívání

je nepravidelné. Zatímco cestující při nástupu do vozidla ohlásí
řidiči, že v této zastávce chce vystoupit, v případě zájmu nastoupit do spoje přímo v zastávce
použije cestující svůj telefon a na
dispečinku dopravce nahlásí nej-

vzdáleny, a tak obsluha na zavolání nebude mít významný vliv na
dodržování jízdních řádů. Jízdné
z cesty „na zavolání“ se nebude
nijak lišit od běžného jízdného.
Telefonát však volající zaplatí dle
tarifu svého operátora.

méně 30 minut před vyjetím spoje svůj požadavek. Dispečerská
služba přijímající telefonáty bude
pro cestující k dispozici po celou
dobu provozu.
Zajížďky do zastávek na zavolání nebudou od hlavních tras příliš

Spouštíme dopravu jednadvacátého století
Ústecký kraj je jediným, který v takovémto rozsahu uskutečnil výběrová řízení na autobusové dopravce na svém území.
Jak jste spokojen s jejich průběhem? První
otázka pro radního Jaroslava Komínka, jenž
má v gesci dopravu a silniční hospodářství.
Soutěže se připravovaly několik let. Měli
jsme obrovskou výhodu v tom, že jsme obdobnou soutěž realizovali již před osmi lety,
takže jsme jen zlepšili to, s čím jsme nebyli
spokojeni.
O co se jednalo konkrétně?
Například ve smlouvách nebyla zcela přesně formulována velikost autobusů. Jeden
dopravce, který působí na Chomutovsku
a Lovosicku, toto obešel a pořídil zcela nevyhovující mikrobusy. Cestující si stěžovali
na to, že se tam nevejdou s kočárkem, že jsou
v mikrobuse velmi namačkáni, a ani komfort
cestování neodpovídal našim představám.
Nové smlouvy toto řeší?
Ano, noví dopravci mají jasně deﬁnovanou velikost autobusu podle konkrétní
oblasti, kterou budou obsluhovat, a podotýkám, že se vždy bude jednat o autobus, a nikoliv nějakou náhražku. To znamená čtyři
řady sedadel a místo pro kočárek. Nejkratší
autobus bude měřit 8,5 metru.

Co se ještě v cestování zlepší?
Všechny autobusy budou plně klimatizované, nízkopodlažní, budou v jednotném graﬁckém nátěru a budou mít elektronický informační systém včetně zvukového hlášení pro
nevidomé – prostě moderní doprava srovnatelná s veřejnou dopravou ve vyspělé západní
Evropě. Nejpodstatnější ovšem bude jednotná
jízdenka, kterou bude moci cestující uplatnit
u všech našich dopravců a při pořízení časové
jízdenky s platností na 90 dnů nahrané na čipové kartě bude mít cestující slevu cca 42 %.
A co přestup mimo Integrovaný dopravní systém?
Tak to už záleží na městech, která provozují
MHD, jestli se budou chtít do tohoto našeho
systému připojit. My je do tohoto nemůžeme
nutit, je to mimo naše kompetence. Záleží
na nich, jak kvalitní dopravu chtějí svým občanům nabídnout. Iniciativa k jednání s městy
o připojení k IDS je vstřícným krokem Ústeckého kraje. Sama města by měla mít zájem na připojení k Integrovanému dopravnímu systému
Ústeckého kraje, který spouští na všech svých
autobusových a následně i vlakových linkách.
Bohužel to často vnímám ze strany kraje jako
přemlouvání, vnucování a vysvětlování něčeho,

co by mělo být úplnou samozřejmostí a logickým krokem dohody dvou samospráv. Dohody,
která povede k pohodlnému, lepšímu a levnějšímu cestování občanů Ústeckého kraje.
A jaký k tomu města zaujala postoj?
Začátkem roku jsme všechna města, která mají provoz MHD, oslovili a jasně řekli, že
v případě připojení jim budeme kompenzovat
případný propad jejich tržeb. Opravdu nám záleží na cestujících, kteří budou chtít přestupovat z naší dopravy na MHD a využívat moderní
hromadnou dopravu. Bohužel některá města
k tomuto přistupují velmi laxně. Nejdále jsme
v jednáních s Ústím a Teplicemi, naopak jednání s ostatními městy jsou teprve na počátku.
V menších obcích je to spíše formalita. S Českými drahami vedeme také intenzivní jednání.
Už máte uzavřeny všechny smlouvy, a jak se
připravují dopravci na jejich plnění?
Kromě jedné oblasti máme uzavřené smlouvy již všude a všichni noví dopravci nás pravidelně měsíčně informují o své připravenosti.
Podle posledních jednání budou mít všichni
dopravci v prosinci již nové autobusy a nové
odbavovací systémy. Někteří dokonce již dříve.
Výhodou je, že s většinou dopravců, kteří pro
nás plnili smlouvy doposud, budeme spolupracovat i nadále, a proto je komunikace lepší.

Chování zvěře v blízkosti komunikací
C

hování zvěře je pro člověka
často nepochopitelné. Řada
z vás čtenářů nepochybně viděla zvěř pasoucí se na krajnicích
nebo sbírající opadané ovoce
v ovocných alejích u silnic. Příčinou tohoto chování je to, že zvěři
v těchto místech chybí hlavní
orientační znamení a tím je pach
člověka nebo jiného predátora,
který je pro ni hlavním orientačním ukazatelem nebezpečí. Navíc zde nacházejí potravu a sůl,
která je pro ně opravdovým magnetem. Z tohoto důvodu myslivci
ve spolupráci se správou komunikací instalují různé odpuzovací
prostředky na kritických úsecích
komunikací.
Abychom mohli účinně předcházet střetům se zvěří, je potřebné dodržovat několik pravidel. Zvýšenou pozornost řízení
je nutné věnovat v období vyvádění mláďat (konec května až začátek prázdnin) a konci sklizně
zemědělských plodin, kdy dochází k největší sezónní migraci
zvěře. Kritickým denním obdobím je rozednívání a stmívání,
kdy zvěř přechází z míst, kde
přijímala potravu, do denního
krytu a lidé vyjíždějí za prací
nebo se z ní vrací. Kritické jsou
také konce lesních úseků a nepřehledné úseky často zarostlé
až po krajnici vysokou travou.
Při pohybu na komunikacích
je nutné si uvědomit, že se zvířata často pohybují ve skupinách
a za vodícím jedincem, který

OPLOCENÍ proti vniknutí zvěře na komunikace není zatím zcela běžné. Naši fotku jsme pořídili u rychlostní komunikace R63, která je mezi Řehlovicemi a Teplicemi též součástí mezinárodních silnic E55 a E442. Řidiči jsou na
R63 chráněni, souběžná silnice III. třídy mezi Nechvalicemi a Malhosticemi s malým provozem však zatím ne…

bezpečně překonal komunikaci,
následují další, kteří již situaci
nevyhodnocují a slepě následují
vedoucí kus.
Při kolizích se zvěří dochází k poškození vozidel a také
ke zranění osádek. Škody jsou
úměrné velikosti zvěře, ale především rychlosti jakou se vozidlo
pohybovalo v okamžiku střetu se
zvěří. Při menších rychlostech
do 70 km/hod. dochází ke srážce, při vyšších rychlostech se
zasažená zvěř dostává přes kapotu do přepravního prostoru
a následky takového střetu jsou
daleko tragičtější. Zjednodušeně řečeno malá rychlost, malá
škoda. Velká rychlost, velká škoda a smrtelná zranění.
Luděk Králíček, Českomoravská

Jak zabránit střetu se zvěří nebo snížit jeho následky
Pokud je střetnutí se zvěří nevyhnutelné, je odborníky doporučováno intenzivně brzdit, snažit se udržet vozidlo v přímém směru a neopouštět silnici.
Podle testů je mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem, než snaha o vyhnutí se. Moderní vozidla jsou konstruována především na možnost čelního
střetu, při snaze o vyhnutí může dojít ke smyku a poté nekontrolovatelnému
nárazu bokem vozidla např. do stromu nebo mostku, což může mít mnohem
horší následky než přímý střet se zvířetem. Při opuštění pozemní komunikace
je častý pád vozidla do rokle nebo ze stráně s následným převrácením.
Podle testů, kdy vozidlo naráželo do ﬁguríny zvířete s odpovídající stavbou
i hmotností, intenzivní brzdění sníží rychlost a přímý náraz sice automobil
značně poškodí, ale díky konstrukci vozidla a jeho deformačním zónám je
posádka dostatečně ochráněna.

V případě střetu se zvířetem
1. událost ohlašte Policii ČR na tel. 158
2. místo označte výstražným trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti nejméně 50 m, případně před zatáčku anebo horizont
3. vyčkejte na příjezd POLICIE ČR, která se postará o vše potřebné (ohlásí
příslušnému mysliveckému sdružení, nechá odstranit poškozené vozidlo…)
POZOR na pytláctví!!!
Nesnažte se naložit sražené zvíře do auta a odvézt – dopouštíte se trestného
činu pytláctví, za což hrozí např. i trest vězení.
Jan Pechout, krajský koordinátor BESIPu ÚK

Další informace mohou řidiči nalézt na stránkách
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/stret-se-zveri.
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Žatecká burza pracovních příležitostí Jak zdokonalovat ekologickou výchovu

Š

est organizací v našem kraji se
spojilo a po osmi letech se opět
uskuteční v Žatci Burza pracovních příležitostí. Bude významným zdrojem informací o aktuálním trhu práce a o volných
pozicích u nejrůznějších zaměstnavatelů. Umožní navázat lidem
bez práce nové pracovní kontakty
a získat na burze také informace,
které profese jsou žádány.
Burza se koná ve čtvrtek a v pátek
16. a 17. října vždy od 9 do 17 hodin

v Lidovém domě Panamera v Žatci. Úřad práce ČR očekává účast
15 až 20 zaměstnavatelů z okresu
Louny a dalších dvou německých
ﬁrem. Organizátoři burzy očekávají, že většina vystavovatelů bude
nabízet hlavně technické profese
související s automobilovým průmyslem, jako jsou technik kvality,
montážní dělník, soustružník, frézař, obsluha strojů a zařízení, elektromechanik; ﬁrmy budou hledat
dále pracovníky se zkušenostmi

s lisováním, povrchovými úpravami materiálů apod.
Ústecký kraj zajistí pro zájemce z Loun (od pracoviště Úřadu
práce, Postoloprtská 2664) a
Podbořan (ÚP, A. Dvořáka 399)
autobusy, které je bezplatně dovezou na burzu i zpět. Z Loun mají
autobusy odjezdy v 8.30, 11.00
a 13.30 hodin, z Podbořan v 9.00,
11.30 a ve 14.00 hodin. Autobusy
vždy v Žatci čekají 90 minut a potom jedou zpět do výchozích míst.

Růžová – Vesnice roku 2014

HEJTMAN Oldřich Bubeníček blahopřeje starostce Růžové Heleně Křížkové k vítězství v krajském kole soutěže o Vesnici roku. Vpravo je Václav
Bešta, starosta Brozan n. O. a zároveň předseda Spolku pro obnovu
venkova Ústeckého kraje.

V

centru obce Růžová na Děčínsku se 26. srpna sešli představitelé desítek obcí z celého regionu,
aby byli spolu s hosty a zástupci
vyhlašovatelů svědky slavnostního
a oﬁciálního vyhlášení výsledků
soutěže Vesnice roku Ústeckého
kraje pro rok 2014. Vítěznou Zlatou stuhu převzala od hejtmana

Oldřicha Bubeníčka starostka
Růžové Helena Křížková. Celkem
bylo uděleno pět stuh a dalších
třicet diplomů, zvláštních uznání
a jiných cen. U předávání stuh a
dalších ocenění byli také například
ministr zemědělství ČR Marian Jurečka, zástupci ministerstev životního prostředí a místního rozvoje,

O práci Poradního
orgánu hejtmana
C

ílem činnosti tohoto orgánu, jenž byl ustaven vloni v lednu, je
zvýšení míry koordinace ustanovení platformy, kde se shromažďují a v rámci možností řeší potřeby seniorů a zdravotně postižených
občanů a také podpora těchto cílových skupin při jednání s orgány
státní správy a samosprávy v rámci Ústeckého kraje.
Od doby jeho vzniku se ukázalo jeho působení skutečně v duchu
myšlenky zvýšení míry koordinace s výše uvedenými cílovými skupinami. V rámci Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením a jeho implementace do působnosti
krajů má Ústecký kraj téměř dvouletý náskok. Všechny zastoupené
subjekty v tomto poradním orgánu považují jeho fungování za velice
přínosné. V rámci možností se zefektivnila podpora seniorů a osob
se zdravotním postižením nejen ﬁnanční, ale také v oblasti výchovně-preventivní. Podařilo se zrealizovat elektronickou podobu magazínu pro seniory. Poradní orgán zorganizoval řadu akcí a podpořil
významné projekty (promítání ﬁlmu Šmejdi, přednáška o bezpečném internetu, soutěž Senior art, příspěvek na projekt Euroklíč,
projekty Seniorpasy a další). Prostřednictvím odboru sociálních věcí
KÚUK je vytvářen krajský plán vytváření rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením.
Pavel Csonka, předseda Poradního orgánu hejtmana

Ú

stecký kraj uspořádal uprostřed září konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro koordinátory, kteří
pracují na školách a školských zařízeních v našem kraji. Kromě nich
se konference zúčastnili i zástupci
neziskových organizací působících v oblasti ekologické výchovy
na území našeho kraje. Na devadesát účastníků si nenechalo ujít
přednášky i praktické workshopy
například v ústeckém Domě dětí
a mládeže. V konferenčním sále
Krajského úřadu předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová
čtyřem nominovaným Lipovou
ratolest, tedy ocenění za přínos
v ekologické výchově. Cenu získali
PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., a RNDr. Vlastislav Vlačiha – za celoživotní práci na rozvoji

LAUREÁTI CENY Lipové ratolesti byli oceněni na konferenci o ekologické výchově.

ekologické výchovy a Mgr. Jana
Střížková a Mgr. Jaroslava Arnoštová – za práci školního koordinátora. Probíraná témata se věnovala
roli koordinátora environmentál-

RADNÍ Jan Szántó předává ocenění – tzv. Zlatou cihlu v programu
Obnova venkova, a to obci Dobříň.

radní Ústeckého kraje Jan Szántó,
členové odborné hodnoticí komise
s předsedou Jaroslavem Vlasákem
a zástupci všech vyhlašovatelů letošního ročníku. (O soutěži jsme
podrobně psali již v červencových
a srpnových Krajských novinách.)
Dne 20. září byly vyhlášeny v Luhačovicích výsledky celostátního kola
Vesnice roku 2014, v němž bylo odbornou komisí hodnoceno třináct
obcí z jednotlivých krajů.

VÝROBA VĚCÍ z pedigu byla činností na jednom z workshopu.

Sektorové dohody o zaměstnávání
v chemickém průmyslu
V

dubnu 2014 byla zahájena
realizace projektu Sektorové
dohody jako nástroj sociálního
dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje
lidských zdrojů. V následujícím
období budou probíhat jednání,
která povedou k uzavření regionální sektorové dohody, jejímž cílem je ovlivnění rozvoje lidských
zdrojů v oblasti chemického
průmyslu prostřednictvím koordinovaných aktivit na trhu práce.
Záměrem zaměstnavatelů je pomocí tohoto nástroje posílit konkurenceschopnou a produktivní
ekonomiku v Ústeckém kraji.
Do přípravy a následné realizace aktivit a opatření regionální
sektorové dohody je třeba zapo-

jit stěžejní subjekty ovlivňující
rozvoj lidských zdrojů a trh práce. Proto byl uspořádán Kulatý
stůl pro členy Rady pro rozvoj
lidských zdrojů Ústeckého kraje, zástupce Svazu průmyslu
a dopravy ČR, zaměstnavatele
z oblasti chemického průmyslu
a představitele zainteresovaných subjektů.
Účastníci se shodli na realizaci následujících opatření, která
budou předmětem regionální
sektorové dohody. Jedná se o vytvoření vzdělávacího zázemí pro
další vzdělávání v chemickém
průmyslu, které bude ﬂexibilně
reagovat na potřeby zaměstnavatelů. Další aktivity regionální
sektorové dohody budou zamě-

řeny na propagaci chemického
průmyslu jako inovativního
a progresivního odvětví, které
nabízí zajímavé pracovní příležitosti s dlouhodobou perspektivou. Výstupy z projektu budou
v budoucnu využity jako základ
pro vytvoření clusteru pro chemický průmysl, který by se mohl
ucházet o dotace EU.
Předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
František Jochman uvedl: „Jsme
přesvědčeni, že chystaná regionální sektorová dohoda přispěje
k zajištění kvaliﬁkované pracovní síly pro chemický průmysl,

Hasiči, policisté a zdravotníci
společně ve vzduchu

Se starosty mikroregionů
nejen o dopravě

A

P

by při náročných zásazích leteckých záchranářů
v nejrůznějších krizových situacích byla součinnost
zdravotníků, policistů a hasičů co nejefektivnější, k tomu
už několik let přispívají v našem regionu pravidelná společná cvičení. Integrovaný záchranný systém Ústeckého kraje je v oblasti spolupráce s Leteckou záchrannou
službou proti ostatním krajům o slušný krok vepředu.
Není rozdílu, zda je ve vrtulníku LZS lékař Zdravotnické
záchranné služby, policista nebo profesionální hasič –
všichni mají shodný výcvik a společně také zkušenosti,
potřebnou fyzickou dispozici, odvahu a odolnost proti
obrovským stresům. Jedna krátká ukázka slaňování
byla pro policisty nebo pilota Pavla Špilku jen příjemným
zpestřením jinak těžkého výcviku a téměř každodenních
zásahů. Novinářům to stačilo – tři slanění na pětadvacetimetrovém podvěsu nad Severní Terasou v Ústí nad
Labem a už večer byly na třech celoplošných televizích
unikátní pohledy na umění leteckých záchranářů. Při
těch nejnáročnějších zásazích je podvěs vrtulníku DSA
(Delta Systém Air) až šedesátimetrový.
Na prezentačním cvičení leteckých záchranářů
vyslovili představitelé policie, hasičů a zdravotnických záchranářů i slova uznání za součinnost pracoviště krizového řízení z kanceláře hejtmana a dalších
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ního vzdělávání, výchově a osvětě
na školách a neziskových organizacích, lesním školkám, lesní pedagogice i možnostem získávání
ﬁnančních prostředků.

odborů krajského úřadu se všemi složkami Integrovaného systému Ústeckého kraje. Také proto má
IZS v rámci krajů v ČR už jednou zmíněný náskok.

oslední setkání se starosty
obcí Ústeckého kraje před
komunálními volbami absolvoval hejtman Oldřich Bubeníček
na Děčínsku, konkrétně v Benešově nad Ploučnicí a v České Kamenici. Zde se sešel se zástupci
místních svazků obcí, aby s nimi
prodiskutoval záležitosti, jež se
jich bezprostředně týkají. Hovořilo se tedy o cyklostezce Ploučnice a dopravní obslužnosti.
Starosty vždy na podobných
jednáních zajímá oblast dopravy.
Vedoucí příslušného odboru Jindřich Franěk informoval o vývoji
ve věci omezení kamionové dopravy na silnici II/262. Ústecký
kraj předloží návrh na změnu
dopravního značení tak, aby zde
nákladní auta nemohla jezdit alespoň v nočních hodinách. Dále
informoval o změně dopravního
systému v kraji od ledna 2015.

Občané se mohou spolehnout,
že nové zelené autobusy budou
od 1. ledna jezdit a obslouží jejich
obce. Další oblast zájmu byla cyklostezka Ploučnice, která je zkolaudovaná a měly by ji přebírat
obce do své správy. Také při jednání v České Kamenici zajímaly
přítomné starostky a starosty
nové jízdní řády a návaznosti
autobusů. Hejtman připomněl
záměr kraje za ušetřené prostředky podpořit provoz turistických
železničních tratí, včetně Šenovského motoráčku. Ten je v této
oblasti oblíbenou turistickou
atrakcí, na kterou obce přispívají.
Od nového roku by tuto ﬁnanční
zátěž převzal Ústecký kraj.

čímž zvýší konkurenceschopnost Ústeckého kraje.“ A ještě
vyjádření předsedy Rady RLZ
Martina Strakoše, krajského
zastupitele: „Velice vítám a podporuji tuto regionální sektorovou dohodu, která bezpochyby
přispěje k zajištění kvaliﬁkované pracovní síly pro chemický
průmysl, a tím zvýší konkurenceschopnost Ústeckého kraje,
nehledě na to, že největším přínosem bude zlepšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v daném odvětví.“
Připravila Ing. Martina Francírková,
ředitelka úřadu KHK ÚK

Bronz z mezikrajských her

D

vanáctičlenný tým pracovníků
Krajského úřadu Ústeckého
kraje obsadil třetí místo v týmové
soutěži XIII. ročníku Mezikrajských
sportovních her krajských úřadů,
který se konal 11.–13. září v Hradci Králové. Složení týmu KÚÚK
volejbal: J. Kadraba, M. Jirásek, V.
Frimlová, H. Pumprová, P. Mottl,
P. Hajšman, J. Horáček, D. Špoták,
badminton: S. Marešová, J. Koutecký, stolní tenis: P. Schneiderová a P.
Gruntová. Krajští reprezentanti vyhráli volejbal, třetí byly ženy ve stolním tenisu, šestí byli hráči badmintonu a soutěžilo se také v plavání či
lezení na stěnu. Vloni jsme mezikrajské hry vyhráli, ani letošní třetí místo
není mezi třinácti kraji špatné, že?
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Profesionální stroje na střední škole
S

novými vysoce moderními
přístroji začali v letošním
školním roce pracovat studenti
Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové
školy v Teplicích. Kontrolu automobilů jim usnadní diagnostický modul, výuka obrábění se
stane daleko zajímavější díky
počítačově řízené fréze.
Diagnostika i fréza byly zakoupeny v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání
Ústeckého kraje, jehož prostřednictvím kraj podporuje studium
právě těchto oborů a následné
uplatnění na trhu práce.
Uvedení strojů do provozu
byli v Hotelové škole, Obchodní
akademii a Střední průmyslové
škole přítomen také hejtman
Oldřich Bubeníček, předsed-

ŽÁCI průmyslovky předvádějí nová strojní zařízení.

Nekuda.
Těm
žáci v autodílně
předvedli,
jak
pomocí modulu
provádí diagnostiku při technic-

kyně Výboru pro
výchovu, vzdělání
a zaměstnanost
Ústeckého kraje
Dagmar Waicová
i ředitel školy Jiří

Klášterecké výročí

Ministr v lounské speciální škole

M

J

iž první zářijový víkend bylo v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy v Klášterci nad Ohří opravdu rušno –
byla tady oslava 20. výročí vzniku tohoto školského zařízení, které se
za tu dobu poměrně výrazně zapsalo do povědomí občanů celého regionu. Ať již konáním řady akcí, jež se staly nedílnou součástí kulturního života v Klášterci, úspěchy svých žáků v nejrůznějších soutěžích,
ale i svědomitostí, s jakou pedagogové školy připravují na vstup do života své svěřence. I díky podpoře a pomoci zřizovatele, Ústeckého
kraje, a sponzorů dosahují žáci GSOŠ v Klášterci řady významných
úspěchů a svou školou doslova žijí.
Škola je jedním z pěti zařízení v ČR, které mají status zkušebního centra Goethe Institutu Praha. Žáci dosahují velmi dobrých výsledků i v celostátních soutěžích a od vzniku školy spolupracují se
zahraničím (např. Projekt Sokrates, Culture in a slide) a zapojují se
aktivně do spolupráce s charitativními subjekty. Velmi dobrých výsledků dosahují v rámci Asociace školních sportovních klubů ČR a
svůj zájem o kulturu stvrzují prací ve školním Divadelním souboru či
pravidelným pořádáním výtvarných výstav. Dobrých výsledků dosahují i při státních maturitních zkouškách.

V Klášterci bylo tu zářijovou sobotu skutečně co prohlížet a nač
vzpomínat: v průběhu oněch dvaceti let byly prostory školy za nezbytné pomoci zřizovatele školy i sponzorů výrazně zmodernizovány
– od sociálního zařízení přes moderní odborné učebny. Jednotlivé
třídy pak připomněly formou výstav svým absolventům jejich krásná
studijní léta a vybízely k přátelskému popovídání a vzpomínání.
Ing. Jaroslava Kovandová, ředitelka školy

ké kontrole vozů včetně analýzy
stavu seřízení motoru z výfukových plynů.
Předmět programování obohatila CNC frézka. Tu se učí
ovládat žáci třetího ročníku.
Frézka umožňuje vertikální
frézovací operace při obrábění
plochých a skříňových součástí.
Studenti se budou učit pracovat
i se všemi dvaceti nástroji, které
frézka obsahuje. Ty počítačově
řízený stroj vyměňuje automaticky podle potřeby a zvládnou
frézování, závitování či vrtání. Pořízení frézky bylo jednou
z největších investicí v rámci
projektu, její hodnota je zhruba
dva miliony korun.
Projekt je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem
a Státním rozpočtem ČR.

inistr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek
navštívil Speciální základní školu
v Lounech, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje. Doprovázeli ho předsedkyně Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Dagmar Waicová a předseda
Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Pavel Csonka.
V doprovodu ředitelky zařízení
Venuše Svobodové si hosté prohlédli školu, především výuku

v kmenových třídách, tělocvičně
a odborných učebnách. „Škola se
pyšní nádhernou výzdobou, například výtvarnými pracemi dětí,
výrobky nebo získanými poháry
a diplomy ze sportovních soutěží,“ řekla nám Dagmar Waicová.
Poslední prohlídka patřila nově
otevřené multisenzorické relaxační místnosti SNOEZELEN,
která je zaměřena na smyslové
vnímání světla, zvuků, pocitů
a vůní, což si vyzkoušeli i hosté.

U

ž začátkem září ve Vyšší odborné škole a Střední škole
ve Varnsdorfu proběhla za účasti
význačných hostů oslava deseti let od založení
VOŠ. Jubileum je příležitostí k zamyšlení nad
tím, kam tento typ studia jako součást VOŠ
a SŠ Varnsdorf dospěl
a zda splnil očekávání svých zakladatelů. Připomeňme si, že její
vznik podpořilo město Varnsdorf, starostové Šluknovského
výběžku, Ústecký kraj, zástupci MŠMT ČR a řada osobností
z politické i společenské oblasti.
Škola už vyrostla z dětských
střevíčků a je významnou součástí vzdělávacího systému Ústeckého kraje a v některých oborech i celé země. Nezastupitelná
je její úloha v rámci Šluknovského výběžku, kde představuje
nejvyšší typ vzdělávání, které
je zde možno studovat. Před 10

lety začínala výuka se dvěma
obory a 27 studenty denního
studia, dnes škola nabízí celkem
7 oborů v různých formách
studia a má 400 studentů.
Nabídka je dále rozšiřována, což přináší zvyšování
počtu zájemců o studium.
Zásadním způsobem se
zlepšilo i personální zabezpečení výuky, vybavení technikou a především úroveň výuky.
O úspěšnosti nastoupené cesty
svědčí i vítězství školy v celostátní soutěži Nejlepší VOŠka roku
2011/2012 vyhlášené Českou
studentskou unií. Škola se může
pochlubit úzkou spoluprací s vysokými školami, přičemž řada
z nich uznává část výuky absolvované na naší škole a přijímá
studenty do zkráceného, dvounebo třísemestrálního studia
pro získání titulu bakalář.
Ing. Bc. Petr Jakubec,
ředitel školy

STRAŠKOV

S

lavnostním přestřižením pásky nově zrekonstruované školy začal
školní rok pro žáky základní školy ve Straškově – Vodochodech.
Netradičních oslav se zúčastnil kromě rodičů a školáků i hejtman
kraje Oldřich Bubeníček a senátor za Litoměřicko Hassan Mezian.
Společně s ředitelkou školy a starostou Straškova Janem Bartoněm
popřáli nejen prvňákům to nejlepší zahájení školního roku.
Během letních prázdnin dostala původní budova straškovské základní školy novou fasádu a zateplení. V tělocvičně i jídelně byla vyměněna okna. Na rekonstrukci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu
životního prostředí v rámci operačního programu a rovněž dotace ze
Státního rozpočtu na předﬁnancování výdajů, které byly poskytnuty
z prostředků EU a Fondu soudržnosti. Dotace byla ve výši cca 5 milionů korun. Všichni prvňáci dostali od hejtmana i menší dárky.

CHOMUTOV

N

ový školní rok byl slavnostně zahájen na Střední odborné škole
energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje.
Žáky, kteří usedli do středoškolských lavic poprvé, přišla pozdravit
a popřát jim mnoho studijních úspěchů náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová. Ve svém proslovu mimo jiné žákům
vysvětlila koncept páteřních škol Ústeckého kraje a zmínila potřebu
celoživotního vzdělávání. Nové žáky školy spolu s náměstkyní hejtmana přivítali i ředitelka školy Soňa Valušková a další zástupci vedení. Paní ředitelka vyjádřila přesvědčení, že se žáci brzy aktivně zapojí
do života školy a budou úspěšnými studenty. Dále informovala, že
mezi významné události školy patří otevření nového oboru vzdělání
Sociální činnost. Tento obor, který je žádaný na trhu práce, je vyučován na pracovišti zdravotnické školy.

Získali Europass Mobility
Ještě před koncem minulého školního roku mělo patnáct žáků Obchodní
akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Ústí nad Labem,
p. o., poprvé možnost vycestovat do Londýna na odbornou praxi.

Ú
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Ani den prázdnin navíc. Nový školní rok 2014/2015
začal hned v pondělí. Bylo 1. září a do školních lavic
usedli žáci všech základních a středních škol v Ústeckém kraji, a to bez ohledu na jejich zřizovatele.

Jubileum ve Varnsdorfu

Pobývali u nás studenti
z Jižního Banátu
stecký kraj již několik let aktivně spolupracuje s oblastí Jižního
Banátu v Srbsku, zejména s partnerským městem Bela Crkva
a městem Vršac. V letošním roce se aktivity zaměřují na zdravotnictví a výměnu studentů středních škol. Právě proto také Ústecký kraj
nedávno navštívili studenti Gymnázia a ekonomické školy z partnerského města v Srbsku.
Pestrý týdenní program si pro studenty připravilo hostitelské
Gymnázium Teplice, jehož studenti srbskou školu navštívili v červnu letošního roku. Cílem vzájemných návštěv je představení tradic,
kultury a prostředí obou zemí. První den studenti strávili na teplickém gymnáziu, kde si prohlédli biopark, zúčastnili se vyučování
a po obědě si studenti společně prohlédli město Teplice. Celý den
poté uzavřel Česko-srbský podvečer a koncert studentů. V dalších
dnech srbští studenti společně se svými průvodci z řad studentů teplického gymnázia projeli Ústecký kraj od Děčína až po Klášterec nad
Ohří, seznámili se s unikátní pískovcovou krajinou Labských pískovců v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě a na vlastní kůži si
vyzkoušeli lezení po skalách v Tiských stěnách.

Nový školní rok začal v pondělí

P

rojekt ﬁnancovaný mezinárodním programem Leonardo da Vinci byl v kompetenci
Mgr. Ivany Štěpánkové, která
společně s vybranými žáky třetího ročníku odletěla do Londýna.
Zde byli účastníci stáže ubytováni
v britských rodinách a po dobu 14
dní vykonávali svou praxi v ob-

lasti západního Londýna. Žáci
pracovali v obchodních společnostech, obchodech, charitativních organizacích, cestovních
kancelářích, knihovnách a jiných
podnicích, kde se zabývali administrativou, e-mailovou, osobní
či telefonickou komunikací se
zákazníky, fakturacemi, zbožím,

pracovali s interními databázemi, rejstříky, agendami apod.
Po absolvování praxe získali mezinárodně uznávaný certiﬁkát
Europass Mobility, který zvýší jejich potenciál na evropském trhu
práce. Mgr. Ivana Štěpánková
i účastníci celý projekt zhodnotili
jako velmi přínosný a doporučují
ho i ostatním osobám v počáteční
fázi odborného vzdělávání. Obchodní akademie a jazyková škola
Ústí nad Labem zároveň může
poskytnout stejnou příležitost
dalším svým žákům, neboť nová
žádost o uskutečnění stejného
projektu byla Evropskou komisí opět schválena k ﬁnancování
a žáci budoucího třetího ročníku
se mohou na jaře 2015 opět těšit
na praxi v evropské metropoli.
Mgr. Šárka Hefertová

Na praxi
v kravíně

I

rena Kapicová, od září žákyně
4. ročníku oboru agropodnikání na středisku Kadaň Střední
školy technické, gastronomické
a automobilní Chomutov, musela v souladu s povinnostmi před
nástupem do posledního ročníku vykonat v srpnu dvoutýdenní
praxi. Žáci tohoto oboru nemají
prázdniny kratší, neboť končí
o dva týdny dříve. Žákyně se
starala v zemědělském podniku
MIRABo, a. s., o telata. Smyslem praxí je, aby žáci poznali
práce v zemědělství i uprostřed
léta (a prázdnin). Ing. Pavel Sekera
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Rekonstrukce mostecké nemocnice zahájena

Pět milionů korun
nemocnicím v celém regionu

Dokončení za strany 1

„Mostecká nemocnice je druhou největší nemocnicí Ústeckého kraje, sloužící veřejnosti desítky let, a zub času i nepřetržitý
provoz se na jejím stavu značně
podepsaly. Těší mě, že se Krajské zdravotní daří realizovat to,
co od ní Ústecký kraj, jako vlastník, očekává. A právě zahájená
rekonstrukce je toho příkladem.
Navíc s využitím dotačních prostředků, čehož si cením i s ohledem na permanentní nedostatek
ﬁnancí v českém zdravotnictví,“
uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.
„Jsem rád, že po více než ročních přípravách zahajujeme
rekonstrukci mostecké nemocnice. S ohledem na stáří budov
a jejich infrastruktury, které
jsou dlouhodobě ve velmi špatném stavu, je celková rekonstrukce nutností. V podstatě se
jedná o první akci takového rozsahu od dob výstavby nemocnice. Letos je to 40 let, kdy začala
sloužit veřejnosti, a opravu si

Z

ZLEVA: generální ředitel KZ, a. s., Petr Fiala, předseda představenstva Jiří Novák, 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, hejtman Oldřich Bubeníček, Miroslav Štýbr za zhotovitele, hlavní sestra mostecké nemocnice
Marcela Šárová a ředitel nemocnice Luděk Hyka.

jistě zaslouží,“ uvedl k dlouho
očekávané rekonstrukci Jiří Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní. Realizace
projektu je rozsáhlá a hodnota

veřejné zakázky vzešlá z otevřeného výběrového řízení je
bezmála 157 milionů korun.
Rekonstrukce proběhne ve fázích, podle harmonogramu,

za plného provozu. Projekt bude
ukončen v roce 2015, prakticky
rok po zahájení.
Jiří Vondra,
vedoucí Úseku ředitele KZ, a. s.

astupitelstvo rozdělí 5 milionů korun nemocnicím v rámci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování
akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje – 2014“.
Všechny nemocnice, které si požádají, tak mohou získat dotaci
na nákup nových polohovatelných lůžek a dalšího vybavení, které
zlepší podmínky péče o pacienty.
V pátek 5. září se na krajském úřadu pak uskutečnilo setkání s řediteli a zástupci nemocnic, kde je 1. náměstek hejtmana Stanislav
Rybák a vedoucí Odboru zdravotnictví krajského úřadu Petr Severa seznámili podrobně s podmínkami a metodikou zastupitelstvem
schváleného programu na podporu zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče. Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem zdravotních služeb akutní lůžkové péče a který splňuje následující kritéria: * má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních
službách * poskytuje zdravotní služby pacientům ve formě akutní
lůžkové péče standardní na území ÚK.
Program je určený na základní vybavení – nákup elektricky polohovatelných lůžek včetně případného příslušenství (matrace, stolky)
pro jejich využití na podporu zvýšení komfortu pacientů na územní
Ústeckého kraje. Vyhlášený program z krajského rozpočtu reaguje
na nedostatečnou vybavenost poskytovatelů lůžkové péče z pohledu
pohodlí a spokojenosti pacientů.
Celková výše ﬁnančních prostředků pro jednoho poskytovatele
byla stanovena poměrně s ohledem na jejich celkový počet lůžek
akutní péče. Pro výpočet dotace se pak použijí údaje statistického
vykazování ÚZIS. Předpokládaná dotace na jedno lůžko bude cca
1350 Kč.

Investoři potřebují kvaliﬁkované pracovníky Dva projekty na podporu zaměstnanosti

S

družení pro zahraniční investice – AFI, Ústecký kraj,
a Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje za podpory
agentury CzechInvest uspořádaly 16. září Kulatý stůl na téma Investice a rozvoj Ústeckého kraje.
Záštitu nad akcí převzal vládní
zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cieńciała
a úvodní slovo přednesl krajský
radní Ladislav Drlý.
Hlavními tématy kulatého
stolu bylo umisťování investic
a nedostatek kvaliﬁkovaných
pracovních sil. K prvnímu tématu například vystoupila Monika Zeman, zástupce ředitele
Krajského úřadu Ústeckého

Ú

kraje pro výkon přenesené působnosti a František Jochmann,
předseda Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje. Řečníky ke druhému tématu byli
Radim Gabriel, ředitel Úřadu
práce Ústí nad Labem, Roman

Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje,
a Gabriela Nekolová, regionální
zástupce zmocněnce Vlády pro
MSK a ÚK.

Říjnové farmářské trhy
Děčín – Masarykovo náměstí
– středy 1., 8., 15., 22. a 29. 10. Vždy od 8 do 14 hodin.
Chomutov – náměstí 1. máje
– soboty 4. a 18. 10. od 8 do 12 hodin.
Jirkov – náměstí Dr. Eduarda Beneše
– sobota 25. 10. od 8 do 12 hodin.
Kadaň – Mírové náměstí
– středa 8. 10. od 10 do 16 hodin.
Litoměřice – Kostelní náměstí
– soboty 11. a 25. 10. od 8 do 12 hodin.
Litvínov – nákupní středisko Máj
– středa 15. 10. od 10 do 16 hodin.

Osek – parkoviště
v Tyršově ulici –
pátky 10. a 24. 10.
od 12 do 17 hodin.
Roudnice nad
Labem – Husovo náměstí
– soboty 4. a 18. 10. od 8 do 12 hodin.
Teplice – Obchodní centrum Olympie
– pátky 3., 17. a 31.10. od 12 do 18 hodin; náměstí
Svobody - pátky 10. a 24. 10. od 10 do 17 hodin.
Ústí nad Labem – Mírové náměstí
– úterý 7., 14., 21. a 28. 10. vždy od 10 do 17 hodin.

Louny – Mírové náměstí
– soboty 4. a 18. 10. od 8 do 12 hodin.

Varnsdorf – Dobrotovy trhy – Klub Střelnice
– pátky 3., 17. a 31. 10. od 12 do 17 hodin; Slavnosti
regionálních dobrot – sobota 11. 10.

Lovosice – Václavské náměstí
– úterý 7., 14., 21. a 28. 10. vždy od 7 hodin do vyprodání zásob.

Žatec – náměstí Svobody
– středy 1., 15. a 29. 10. od 11 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.

vodní schůzkou byly zahájeny dva projekty na podporu
zaměstnanosti v Ústeckém kraji, a to „Handicap nám nevadí“
a „Společně to dokážeme“. Nositelem projektů je Ústecký kraj, mezi
partnery patří Úřad práce ČR.
Jedná se tak o první příležitost, kdy
při řešení nezaměstnanosti spojí
síly samospráva a státní správa.
Oba projekty odstartovaly 1. září
a ukončeny budou 31. října 2015.
„Máme první příležitost ukázat,
že spolupráce mezi samosprávou a státní správou při řešení
tak závažných problémů, jakým
je vysoká nezaměstnanost, v Ústeckém kraji funguje. Realizační
týmy mají před sebou náročné
úkoly, které v krátké době musí
zvládnout. Jsem ale přesvědčen, že
oba projekty budou zrealizovány
příkladně a bezchybně,“ prohlásil

RADNÍ MARTIN KLIKA a Jaroslav Kunc z Úřadu práce ÚK při prezentaci obou projektů.

během úvodních schůzek předseda Řídicího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin
Klika. Cílem projektu „Společně
to dokážeme“ je podpořit aktivní
zapojení mladých lidí Ústeckého

kraje na regionální trh práce a tím
zvýšit jejich šance najít pracovní
uplatnění. Projekt „Handicap nám
nevadí“ je určen pro občany se
zdravotním handicapem a osoby
s povinností péče o závislou osobu.

Sociální služby a poradenství

P

rosapia, o. s., sdružení pro
rodinu, je neziskovou organizací, která poskytuje na Ústecku a Děčínsku sociální služby, a
to odborné sociální poradenství,
pečovatelskou službu v domácnostech uživatelů a také provozuje denní centra pro seniory,
zejména pro seniory s Alzheimerovou chorobou či stařeckou
demencí. Všechny služby mají
ambulantní a terénní podobu,
pomáhají uživatelům překonávat či zvládat svou obtížnou sociální situaci, a přitom žít i nadále
ve svém přirozeném prostředí,
ve svých domovech. Prosapia,
o. s., sdružení pro rodinu je ma-

lou organizací s přátelskou, rodinnou atmosférou, garantující
individuální přístup k potřebám
a možnostem klientů. Služby
Poradny Prosapia slouží osobám v krizi, rodinám s dětmi,
mladým lidem i seniorům a jsou
poskytovány zdarma. Ostatní

služby se poskytují za částečnou
úhradu. To, jaké služby se poskytují zdarma a které za úhradu, stanoví taxativně zákon.
Více o službách na www.prosapia.cz, telefonicky: 736 482 254,
případně e-mailem: info@prosapia.cz.

Osobní bankrot a jeho „výhody“
Dostanete-li se do dlouhodobějších a výraznějších problémů s plněním vašich
závazků, často již nebývá jiným východiskem ze situace nic jiného než oddlužení, neboli osobní bankrot.

O

ddlužení s sebou nese pro dlužníka nejen povinnosti, které musí po
dobu trvání řízení striktně dodržovat, ale i výhody. Asi nejčastěji zmiňovanou výhodou je úhrada nejméně 30 % z celkových dluhů. Tato výhoda však bývá často mylně chápána a dlužníci se domnívají, že v oddlužení
zaplatí vždy pouze 30 % z dluhů a poté oddlužení končí. Ve skutečnosti je
tomu tak, že dlužník během pěti let zaplatí tolik, kolik je reálně schopen
(srážkami) zaplatit, může to tedy být skutečně oněch minimálních 30 %, avšak stejně tak, má-li dostačující příjem,
může zaplatit za dobu oddlužení plnou výši svých závazků, tedy 100 %. Odpuštění podstatné části dluhů by však
jistě nemělo být tou hlavní motivací, dlužník by se naopak měl snažit uhradit co možná nejvíce ze svých závazků.
Další zásadní výhodou je zastavení úročení dlužných částek, narůstaní sankcí a ostatního příslušenství, a to od okamžiku shledání úpadku – tedy vydání rozhodnutí. I zde je však třeba dát pozor na rozšířený mýtus, a sice že v oddlužení věřitelé uplatňují pouze jistinu, nikoli úroky, sankce a náklady řízení.
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Ve skutečnosti v insolvenčním řízení věřitelé následně uplatňují celkovou dlužnou částku, tedy včetně
zmiňovaných úroků a dalších poplatků.
Tou hlavní výhodou však je skutečnost, že dlužník svoji situaci konečně řeší, a má tak velkou naději na
navrácení do běžného života bez půjček, úvěrů a nekončícího tlaku věřitelů. Po podání návrhu na povolení
oddlužení věřitelé vymáhání zastavují, dlužníkovi tak již nejsou doručovány upomínky, ani nemusí čelit telefonátům, které jej po dobu jeho
prodlení vystavovaly stresu a často i psychickým obtížím.
Bezplatnou pomoc s přípravou návrhu na povolení oddlužení Vám
poskytne i Poradna při ﬁnanční tísni, o. p. s. Poradnu naleznete v budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, v ulici
Jiří Hadaš
Dlouhá 15. Do poradny je nutno se předem objednat.
Nyní nás naleznete i na Facebooku: facebook.com/poradnapriﬁnancnitisni.
Bezplatně zde můžete stáhnout vzory důležitých podání a dokumentů. Pondělní bezplatná linka:
800 722 722; telefon: 411 135 200; e-mail: hadas@ﬁnancnitisen.cz; www.ﬁnancnitisen.cz
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Cena hejtmana za vědu a výzkum Jaroslavu Pavlíkovi

evětapadesátiletý docent
Pavlík má zásluhy o rozvoj
Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.,
v jejímž čele stojí od roku 2010
a nedávno byl akademickým
senátem opět zvolen na další
čtyřleté období. Narodil se v Jilemnici, od raného dětství žil
v Jablonném v Podještědí a odtamtud později začínala každá
jeho usilovná a úspěšná cesta
za taji vědy a její popularizací. Při
studiu Matematicko–fyzikální
fakulty UK si vybral elektroniku
a vakuovou fyziku a přes různé
okliky se dostal do Ústí a Výzkumného ústavu anorganické
chemie, kde byl samostatným
výzkumným a vývojovým pracovníkem. Potom zvítězila touha
předávat zkušenosti a znalosti
mladé generaci, a tak Jaroslav
Pavlík poslechl volání Univerzity
J. E. Purkyně. Na katedře fyziky
Pedagogické fakulty začal před
20 lety budovat laboratoře fyziky
plazmatu a s dalšími zanícenými
spolupracovníky tu rozjeli díky
grantu z programu Copernicus
dva směry experimentálního výzkumu v oblasti fyziky plazmatu
a analýz povrchů.

A v roce 2005 už přešel docent
Pavlík do nově založené Přírodovědecké fakulty. Nejprve byl jejím
proděkanem a od roku 2010 stojí
v čele této fakulty, jedné z osmi
v rámci celé univerzity. A jedné
z nejmladších. Mají tu – ne v budovaném univerzitním kampusu, ale zatím v ul. České mládeže
– šest kateder: biologie, fyziky,
geograﬁe, chemie, informatiky
a matematiky. Pan děkan řídí fakultu s téměř 1200 studenty a 131
pracovníky, z nichž je plná stovka akademických a z nich zase
12 % profesorů. Samozřejmě
také přednáší – v tomto začínajícím akademickém roku to budou
přednášky k obecnému kurzu
fyziky Elektřina a magnetismus
a pro studenty studijního programu Nanotechnologie metody příprav nanomateriálů anebo
charakterizace materiálů. Vychovává nové odborníky, organizuje tzv. Spanilé jízdy za studenty
středních škol, od Karlových Varů
až k Semilům, neboť to je vedle
dnů otevřených fakultních dveří
nejlepší propagace školy a podpora zájmu žáků o přírodovědné
obory. Nakonec i Ústecký kraj
po takových odbornících volá, má

DĚKAN Jaroslav Pavlík s certiﬁkátem, který „jeho“ fakulta získala za loňské třetí místo v celorepublikovém projektu Fakulta roku 2012/2013 v oboru
Přírodní vědy. V akademickém roku 2013/2014 dokonce PřF UJEP zvítězila.

speciální program Podpory přírodovědného a technického vzdělávání a je třeba říci, že i z krajských
středních škol chodí studenti
na Přírodovědnou fakturu UJEP.
Doc. RNDr. Jaroslavu Pavlíkovi, CSc., byla udělena Cenu
hejtmana v oblasti vědy a výzkumu nejen za pedagogickou výchovu, ale rovněž za popularizaci
vědy, za aktivní členství v mno-

hých profesních společnostech
i za publikační činnost například
v zahraničních vědeckých časopisech, jako jsou Surface&
Coatings Technology, Plasma
Processes and Polymers, Vacuum a další. Je také řešitelem nebo
členem kolektivů řešících řady
projektů evidovaných v celostátní databázi CEP, tedy Centrální
evidenci projektů.

Šest ocenění za rozvoj sportu
P

ři příležitosti konání 1/2Maratonu Ústí nad Labem, který
je již tradičním sportovním svátkem našeho regionu, ocenil hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček čestnou medailí osobnosti, které mají nezpochybnitelné zásluhy na rozvoji a propagaci
sportovních událostí a tradic v
kraji. „…Sport je aktivitou, která
tříbí lidské charaktery a rozvíjí
v lidech dobré vlastnosti. Děkuji
všem oceněným za jejich úsilí a
úspěchy v činnosti tak důležité
pro Ústecký kraj,“ řekl při předávání medailí hejtman.
Svatopluk Henke je od roku
1989 šéf mládežnické cyklistiky
ČSC a trenér juniorské reprezentace. Od roku 1993 ředitel
Závodu míru juniorů (součást
světového poháru). Jiří Vích je
zakladatelem Tour de Feminin –
O cenu Českého Švýcarska, což
je ženský etapový cyklistický závod pořádaný klubem cyklistiky
v Krásné Lípě. Závod spadá do
nejvyšší kategorie a v roce 2014
se konal již 27. ročník. Radovan

ZLEVA: R. Šabata, Sv. Henke, Zd. Pech, hejtman O. Bubeníček, Fr. Janouch, J. Vích a C. Capalbo.

Šabata se zasluhuje o rozvoj atletického sportu v oblasti Lounska.
Je organizátorem a pořadatelem
několika pravidelných významných regionálních sportovních
akcí s mezinárodním přesahem,
včetně sportu pro hendikepované sportovce (handbike). Carlo
Capalbo je prezidentem a hlavním pořadatelem série běžeckých
závodů RunCzech napříč celou
ČR, který končí vždy v září půl-

maratonským závodem v Ústí
nad Labem. Závod má významný
mezinárodní přesah, letošní ročník byl už čtvrtý. Zdeněk Pecka
– místopředseda pro oblast Labe
Českého veslařského svazu, předseda veslařského a kanoistického
areálu v Račicích u Roudnice nad
Labem, který splňuje parametry
pro pořádání světových soutěží.
Dlouhá léta se zasluhuje o rozvoj
vodních sportů v ČR i Ústeckém

kraji. František Janouch – první místopředseda občanského
sdružení Česká federace Spastic
Handicap s celorepublikovou
působností se sídlem v Teplicích.
Činnost se nezaměřuje jen na výkonnostní sport, ale značnou část
úsilí věnují rekreačním formám
sportovního vyžití všech jejich
členů, stejně tak jako snahám o
jejich začlenění do majoritní společnosti.

Velkolepé plány s Labe arénou Ústeckého kraje

N

abitá račická sezóna vrcholila v září domácími šampionáty dračích lodí a veslařů. Léto bylo v račické Labe aréně nabité
sportovními akcemi. Konalo se tu Mistrovství Evropy i České republiky dračích lodí,
Mistrovství České republiky veslařů, kanoistů a dálkových plavců. A připravovaly se tu
české veslařské a kanoistické reprezentační
týmy před odjezdem na mistrovství světa.
V druhé půlce září odstartoval dlouho
připravovaný projekt Sportovních družin,
který je myšlenkou sportovních manažerů
Labe arény Ústeckého kraje. Projekt, který
má ambice rozhýbat děti a vzbudit v nich
zájem o sport a aktivní životní styl, začne na
základních školách ve Štětí, Litoměřicích,
Ústí nad Labem a Děčíně.
S ideou založení Sportovních družin při
základních školách přišla olympionička Květa Jeriová-Pecková. „Vycházím ze své osobní
zkušenosti. Dvacet let jsem byla učitelkou
tělesné výchovy na základní škole, později na
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PSALI JSME PŘED DESETI LETY
TEHDY V Mostě-Velebudicích začali 13. září letošního roku
(2004) studovat první studenti na nové pobočce Vysoké školy
chemicko-technologické (VŠCHT). Její výukové a studijní centrum je umístěno v areálu Integrované střední školy technické –
Centra odborné přípravy (ISŠTCOP), která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.
DNES Pobočka VŠCHT je
v Mostě stále
(viz foto). Dnes
mají i další
pražské
školy
svá pracoviště
u nás – např.
ČVUT v Děčíně
pobočky fakult
Dopravní a Jaderné a fyzikální, v Mostě je pobočka Vysoké školy
ﬁnanční a správní, v Terezíně je Vysoká škola aplikované psychologie a samozřejmě největší vysokou školou a jedinou se sídlem
v kraji je ústecká Univerzita J. E. Purkyně dnes s osmi fakultami.

Letos v létě byli vyhlášeni laureáti Ceny hejtmana
Ústeckého kraje za rok 2013 a minulý týden převzalo oﬁciálně šest osobností v pěti kategoriích na slavnostním večeru ocenění. Dnes se společně podíváme
na práci a pedagogickou činnost doc. RNDr. Jaroslava Pavlíka, CSc., jenž dostal cenu za vědu a výzkum.

D
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gymnáziu. Viděla jsem, že tělesná zdatnost
dětí klesá, objevují se různá zdravotní omezení. Řada mladých lidí má vadné držení těla
a s nimi přicházejí ruku v ruce různé zdravotní problémy. Sportovní družiny dětem
umožní trávit svůj čas aktivněji a přivedou
více mladých lidí ke sportu,“ věří Květa Jeriová-Pecková. „Naším dlouhodobým cílem je
symbióza vrcholového sportu a sportovní výchovy dětí a mládeže. Budeme spolupracovat
se základními školami a sportovními kluby
z měst na řekách Ústeckého kraje. Postupně
tak vznikne Sportregion Labe,“ vysvětluje
člen vedení Národního olympijského centra
vodních sportů Michal Kurﬁrst.
„Rada Ústeckého kraje přivítala projekt
Labe aréna Ústeckého kraje s nadšením.
Podporuje aktivity vrcholového sportu, ale
velkou podporu dává také masovému sportu,“ říká radní Ústeckého kraje Jitka Sachetová a její kolega, radní pro regionální rozvoj, zahraniční vztahy a cestovní ruch Jan

Szántó k tomu dodává: „Z pohledu Ústeckého kraje se jedná o významný projekt rozvoje
regionu, jehož potenciál se také týká zvýšení
cestovního ruchu v kraji, ať už v individuální
nebo incentivní turistice. Základ cestovního
ruchu je v poskytování kvalitních služeb turistům, což dává prostor pro různorodé podnikatelské aktivity v okolí.“
Vybudování centra vodních sportů Labe
aréna Ústeckého kraje je společným záměrem Českého olympijského výboru, Českého
svazu veslování, Českého svazu kanoistiky,
města Štětí, města Hoštka, Klubu vodních
sportů Štětí a Sportcentra Račice. Labe aréna Ústeckého kraje, která je zařazena do sítě
Národních olympijských center, má zajištěné dlouhodobé ﬁnancování od MŠMT, které
v horizontu nejbližších deseti let zajistí investiční prostředky ve výši 300 milionů korun. Do
sdruženého ﬁnancování se zapojí i Ústecký
kraj (60 mil. Kč) a město Štětí (33 mil. Kč).
-od dop.-

TEHDY V rámci dotačního programu podpory regionální kulturní a divadelní činnosti bylo letos rozděleno 2,9 milionu korun,
kraj podpořil celkem 54 kulturních akcí. Kromě toho letos Ústecký kraj podpořil nejvýznamnější kulturní instituce s celoregionální působností (Městské divadlo Most, Severočeskou ﬁlharmonii
Teplice, Severočeské divadlo opery a baletu a Činoherní studio
v Ústí nad Labem).
DNES Letos je vyhrazeno na podporu
regionální kulturní
činnosti 2,9 mil. Kč,
na podporu aktivit
stálých
profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles 2,2 mil. Kč.
Na regionální funkci knihoven půjde 7,5 mil. korun. Už pět let má
kraj vyčleněny i peníze v programu záchrany a obnovy drobných
památek a architektury dotvářející krajinu – letos jde o 400 tis.
Kč. (Svč. divadlo opery a baletu letos slaví 105 let od otevření historické budovy.)
TEHDY V prvním čtvrtletí roku byla krajská expozice vystavena
na MIPIM ve francouzském Cannes, kde jsou možnosti k prezentaci investičních nabídek potencionálním investorům. (V roce
2004 se kraj prezentoval na osmi veletrzích.)
DNES Nyní se
více soustředíme
na pro nás klíčové
trhy. Letošní účasti: HolidayWorld
Praha (na snímku),
Vakantie
Utrecht, Reisen
Dresden, ITF Bratislava,
Reisen
Hamburg, F.RE.E. Mnichov, Dovolená Ostrava, ITB Berlín, MITT
Moskva, MTT Wroclaw, Region Trenčín, ITEP Plzeň, Toursalon
Poznaň, Tourism Ostróda, WTM Londýn, Caravan Erfurt a TC Lipsko, tedy 17 účastí.
TEHDY Delegace z nizozemské provincie Jižní Holandsko hodnotila se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje naplňování
Akčního plánu spolupráce. Holanďané se v průběhu návštěvy Ústeckého kraje velmi zajímali o problematiku výstavby dálnice D8…
DNES Zmíněná provincie
už mezi partnery kraje není.
V současnosti máme podepsány smlouvy o spolupráci,
memoranda nebo deklarace
o ní například se Svobodným
státem Sasko, Žilinským
samosprávným krajem (viz
foto), provinciemi Anhui
a Hangzhou (obě v Číně),
s Bosnou a Hercegovinou –
Republikou srbskou, okresem Ostróda (Polsko) a s dalšími regiony v zahraničí.
TEHDY Průběžné kontroly přetěžovaných souprav ukázaly, že
v našem regionu jezdí takovýchto vozidel nejvíce v České republice. Za první pololetí bylo v kraji zváženo celkem 1077 nákladních
vozidel a přetíženo jich bylo 90, to je téměř každý desátý vůz.
DNES Na špatném technickém
stavu
komunikací se
zmíněná vozidla podepisují
nadále a stejně
výrazně,
ačkoliv hříšníků
bylo
trochu
méně. V prvním pololetí 2014 bylo provedeno na silnicích v regionu 1211
kontrol, kdy bylo zjištěno přetížení u celkem 67 vozidel. To už je
„pouze“ každý osmnáctý náklaďák.
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Dny české
a německé
kultury

Již čtvrtý Ústecký 1/2Maraton

Podrobnosti o programu
na www.DCNK.cz

FOTOKVÍZ

N
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a obou stranách hranice
Ústeckého kraje a Saska,
hlavně však v Ústí nad Labem
a v Drážďanech, se mezi 23. říjnem a 9. listopadem uskuteční
kulturní a umělecké akce 16.
Dnů české a německé kultury.
Podzimní menu nabídne hudbu, ﬁlm, literaturu, divadlo,
slam poetry, besedy či nedokončený román Franze Kafky
Zámek / Das Schloss v podání
skupin Priessnitz, Umakart
a Tata Bojs.
Oﬁciálně budou šestnácté
Dny zahájeny sice až 24. října
koncertem Slavonics v Císařském sálu ústeckého muzea,
ale umělecké akce budou už
předtím. Třeba na 18. října se
chystá VII. Ústecká noc literatury v historické budově Českého rozhlasu Sever nebo Kino
Aussig vždy v úterý v ústeckém
kinu Mumie.

září 2014

V

neděli 13. září se v poledne
vydal na 21,0975 km dlouhou trasu z ústeckého Mírového
náměstí dav čítající 3500 závodníků. Hlavní závod elitních
běžců a vytrvalostních amatérů
odstartoval ústecký primátor Vít
Mandík, jen 5 minut po nich vyrazil na trasu rodinný běh s 1800
účastníky. Tento závod odstartoval hejtman Oldřich Bubeníček,
Ústecký kraj celý běžecký svátek
významně podpořil.
Trasa hlavního závodu vedla
již tradičně ústeckou chemičkou.
Pro běžce série RunCzech je to
po pražském Karlově mostě dru-

há nejpřitažlivější část běžeckého
seriálu. „Velice si vážím toho, že
tato významná sportovní akce
v našem kraji během posledních
tří let dostala celostátní a mezinárodní rozměr. Běžecká liga
Run-Czech se odehrává letos již
čtvrtým rokem v našem krajském
městě a vnímám, že závodníci, ať
se jedná o světovou elitu vytrvalců,
o amatéry či rekreační příznivce
běhu, se na tento běžecký svátek
každý rok již těší a že si ho dokáží vychutnat,“ řekl před startem
rodinného běhu hejtman Oldřich
Bubeníček. Vlastnímu běžeckému závodu 1/2Maraton Ústí nad

Labem předcházel závod handbikerů na 1 hodinu plus jedno kolo,
které měřilo dva kilometry. Než
se hlavní závod naplno rozeběhl, měli všichni účastníci obavu
o přízeň počasí, ale po poledním
startu déšť ustal a běžcům mohla
komplikace připravit jen mokrá
a kluzká trať.
Hvězdou ústeckého půlmaratónu se stal etiopský běžec Adugna Takele, vítězkou zahraniční
ženské běžecké elity se stala Correti Jepkoech, rovněž z Etiopie.
Nejlepším českým půlmaratonistou se stal Milan Kocourek, českou šampiónkou Ivana Sekyrová.

áš minulý
fotokvíz
byl poněkud netradiční. Přesto
jsme rádi, že se
našlo mnoho
z vás, kteří významné místo Ústeckého kraje
poznali a správně nám napsali,
že se jedná o stavbu symbolizující
nejvyšší bod našeho kraje, která
stojí na Klínovci v Krušných horách. Výhercům, kteří správně
odpověděli, posíláme dárky od
Ústeckého kraje. Jsou to: Senta
Švábová z Bohušovic nad Ohří,
Jaroslava Komárková z Chomutova a Josef Kubelka z Teplic.
Aktuální hádanka může být
klidně cílem víkendového putování se zvídavými školáky v okolí
Loun. Hledáme významnou románskou stavbu z 20. let 13. století, která stojí v obci s necelými
2 tisíci obyvateli. Tato církevní

stavba patří k nejhodnotnějším
stavbám regionu. Díky velmi
podobným, mnohdy až totožným sochařským i stavebním
znakům, mezi které patří například speciﬁcká výzdoba obloučkovým vlysem, se naprosto
odlišuje od ostatních kostelů na
celém českém území a je zařazena do takzvané Vinecké oblasti.
V roce 2013 byla opravena část
krytiny; z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje její vlastník
získal 125 tis. Kč. O kterou kulturní památku se jedná, kde se
nachází a jaké je její zasvěcení?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 15. října 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.

Pátá výstava Míry Schneidera

V

ýstava obrázků významných lidí, jejíž
podtitul je Slavné osobnosti očima Miroslava Schneidera, byla po celé září ve Středisku
knihovnických a kulturních služeb v Chomutově. Vernisáže výstavy tohoto zdravotně hendikepovaného muže se zúčastnil také hejtman
a zástupci města i centra sociálních služeb.
Šestadvacetiletý Míra, klient domova pro
osoby se zdravotním postižením v Chomu-

tově (Písečná ul.), na několika desítkách kreseb představuje politiky a státníky (T. G. Masaryk, V. Klaus, M. Zeman), hudebníky (B.
Smetana, Zd. Liška, J. Uhlíř), spisovatele (J.
Neruda, B. Němcová, K. Čapek) a další politiky, umělce a obecně známé lidi. Obrázky
to jsou ryze amatérské, ale kreslené s upřímností a obdivuhodným zápalem. Byla to už
pátá autorova výstava, další připravuje.

KULTURNÍ POZVÁNKY
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Bohumil Zemánek – Sochy,
výstava z cyklu Sochaři na parkánu, do 19. října.

gion, až do 31. prosince 2014.
Výstava ke stému výročí vzniku
I. světové války. 58 zlikvidovaných kostelů a kaplí v okrese
Most, výstava potrvá až do 31.
ledna 2015.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Lounské muzeum v proměnách
času – letošní rok si připomínáme
125 let od založení Spolku musejního v Lounech. Do 2. listopadu.

Mudlům vstup povolen, sběratelská výstava věnovaná fenoménu jménem Harry Potter, prodloužena do konce roku 2014.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD
LABEM

REGIONÁLNÍ MUZEUM
TEPLICE

Listování – Roger Krowiak, scénické čtení komiksového příběhu
agenta Krowiaka z Bratislavy,
pátek 17. 10. Severní Indie: drogy, čaj a hinduismus, přednáší
fotograf a publicista Topi Pigul,
čtvrtek 30. 10.

Židé v Teplicích, výstava k oslavám 600 let Židů v Teplicích,
do 5. října. 800 let od příchodu
benediktinů na Broumovsko a
Policko, románská expozice Po
stopách zaniklého kláštera v Teplicích, až do 2. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI NAD
LABEM

Velká válka 1914–1918 a její
vliv na podkrušnohorský re-

Stanislav Diviš / Z nových cyklů,
malířská tvorba, do 16. listopadu.

KŘÍŽOVKA O CENY

O

tázka Kolik peněz vynesla loňská veřejná sbírka? byla tajenkou
srpnové křížovky. Ptali jsme se na výtěžek sbírky Povodně 2013 –
na účet tehdy přišlo 1,327 milionu korun (přesně 1 327 074 Kč). Z luštitelů (do losování jsme zařadili e-maily nebo korespondenční lístky se
správnou tajenkou i odpovědí na otázku) dostanou věcné ceny Jiřina
Špicarová z Rumburku, Hana Černá z Jiřetína pod Jedlovou, Miloš
Bačkovský z Nového Boru, Miroslav Fišer z Roudnice n. L. a Libuše
Pouchová z Litoměřic. Ceny od nás všichni výherci obdrží poštou.
I v této 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 15. října, 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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