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provázel pedagogy odborník
Stanislav Štýs (vpravo)

SLOVO HEJTMANA

Zaslouží si naši úctu a vděk

P

ovodně, vichřice, požáry, nehody a další mimořádné události ukazují na nepostradatelnost a důležitost všech složek integrovaného záchranného systému. Denně se v Ústeckém kraji
můžeme přesvědčit o tom, jak skvěle fungují. Prakticky každý
den se totiž stávají události, při nichž jde o lidské životy, o zdraví
i o majetek. V tom okamžiku se dávají do pohybu složky integrovaného záchranného systému a jedou na pomoc.
Když si připomenu povodně v roce 2013, pak se mi automaticky vybaví příslušníci hasičského záchranného sboru, policisté,
strážníci, dobrovolní hasiči, záchranáři, zdravotníci, vojáci a další dobrovolníci, kteří svým nasazením pomohli čelit ničivým následkům velké vody, která se krajem prohnala.
V kraji pracuje více než devět tisíc dobrovolných hasičů. Kromě
toho, že zasahují vždy, kdy je to potřeba, spolu se svými kolegy –
profesionály, předávají své zkušeností mládeži a bývají, zejména
v obcích, hybnou silou společenského života.
Ústecký kraj zodpovědně a pravidelně v rámci svého rozpočtu
počítá s materiální pomocí všem složkám IZS. Přesto, že ze zákona zřizuje a přímo řídí pouze zdravotnickou záchrannou službu,
přispívá také na vybavení Policie ČR, profesionálních a dobrovolných hasičů i vojáků. V rámci skvělé a rozumné spolupráce kraj
vždycky najde řešení, aby se zlepšila jejich technika a vybavení
a nakoupené věci přinesly užitek nejenom jim, ale celé společnosti. Letos Ústecký kraj do obnovy vybavení a potřebných pomůcek
složkám integrovaného záchranného systému věnoval celkem
14,5 milionu korun a pro příští rok se tato částka ještě navýší.
Mnohokrát jsem se osobně přesvědčil o vysokých morálních
kvalitách, o obětavosti, odvaze, akceschopnosti a týmové práci
všech složek a všech příslušníků IZS. Proto jsem rád a upřímně
v říjnu na děčínském zámku poblahopřál všem oceněným krajským vyznamenáním za příkladné činy, mimořádné výkony a staOldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
tečnost. Zaslouží si to.

FRÉZY, SOUSTRUHY
A POČÍTAČE
str. 5

dostali žáci krupské školy
SŠS Teplice

žateckém Lidovém domě
nabízela po mnoha letech
Burza práce volná místa u téměř třiceti ﬁrem, společností
a organizací z celého lounského
okresu, mimo jiné rovněž z krajské průmyslové zóny Triangle
u Žatce. Mezi vystavovateli byly
16.–17. října také dvě agentury
a jeden úřad práce z německého Saska. Dalším cílem nabídky
pracovních míst bylo vhodnou
formou přilákat školní mládež
a zástupce středních škol, aby si
totiž názorně prohlédli a uvědomili si, co se na Lounsku vyrábí
a které profese jsou nejvíce in-

vestory a zaměstnavateli u mladých lidí poptávány. V nejbližší
budoucnosti stoupne díky investici NEXEN Tire na Triangle zájem o profese pro gumárenství.
V současné době je na Lounsku
500 volných míst, zatímco v letošním lednu jich byla jenom asi polovina. I to svědčí o tom, že hospodářství se zmáhá, a také o promyšlené
práci Krajského úřadu práce, jenž
je jedním z partnerů Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.
Ústecký kraj zajistil během
dvou dnů dvanáct autobusových spojů do Žatce pro zájemce
o práci z Loun a z Podbořan.
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V

úterý 14. října 2014 večer
byli na děčínském zámku
oceněni členové jednotlivých
složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje
Záslužnými medailemi Ústeckého kraje a za podíl na likvidaci loňských povodní i týmy
a útvary složek IZS z jiných
krajů. Společně s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem a primátorem Děčína Františkem
Pelantem se slavnostního večera s vyznamenanými zúčastnili
představitelé složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje, plk. Tomáš
Landsfeld, krajský policejní ředitel, plk. Roman Vyskočil, ředitel Hasičského záchranného
sboru ÚK, Jiří Henc, starosta
krajského sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a
Slezska a MUDr. Ilja Deyl, ředitel Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje.
„Mnohokrát jsem se osobně
přesvědčil o vysokých morálních
kvalitách, o obětavosti, odvaze,
akceschopnosti a týmové práci

JEDNU ZE ZÁSLUŽNÝCH MEDAILÍ předává hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček plukovníku Janu
Rudolfovi z ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Jmenovaný pracuje ve funkci vedoucího oddělení krajského operačního a informačního střediska HZS ÚK.

všech složek a všech příslušníků
integrovaného záchranného systému,“ řekl v úvodu hejtman Ol-

V

e dnech 10. a 11. října 2014 se v celé ČR konaly komunální volby. Ve stejném termínu se uskutečnily volby do třetiny Senátu PČR. V Ústeckém
kraji se volila zastupitelstva v 353 obcích, v krajském městě navíc do čtyř zastupitelstev městských obvodů. Celkem bylo v kraji zvoleno 3663 zastupitelů
obcí a měst. Po ustavujících zasedáních zastupitelstev a po zvolení starostů
a primátorů plánuje vedení kraje setkání s novými představiteli měst a obcí.
Ve druhých kolech senátních voleb byli ve dvou obvodech v našem kraji zvoleni noví senátoři: Zdeňka Hamousová ve volebním obvodu 6 – okres Louny
(a Rakovník) a Zbyněk Linhart v obvodu č. 33 – celý okres Děčín.

dřich Bubeníček. „Proto upřímně blahopřeji všem dnešním
laureátům, kteří budou oceněni

O

d září připravuje krajský
úřad takzvaný „rozklikávací“ rozpočet Ústeckého kraje.
Tento krok inicioval radní Ladislav Drlý, v jehož kompetenci je
oblast investic, majetku a ekonomiky. Nejprve byl o některé
funkce doplněn používaný ekonomický systém a v tuto chví-

Workshopy na veletrhu komunitárních programů

U

ž osmý veletrh komunitárních programů byl v krajském městě. Na přednášky a čtyři worshopy se
sjely desítky zástupců společností a organizací z Ústeckého kraje. Tématem byly programy Evropské komise na období v letech 2014 až 2020. Organizátory veletrhu byly i letos Ústecký kraj a Eurocentrum Ústí nad Labem. Podrobnosti na webových stránkách kraje.

J

iž posedmé vybere cestující veřejnost dopravní společnost, která získá tento prestižní titul.
Do ankety je zařazeno dvanáct dopravců – deset autobusových a dva železniční. Jsou to ﬁrmy,
které přepravují občany po kraji nebo jen v místě
bydliště do práce, za sportem a zábavou, do školy,
k lékaři a také za poznáváním kraje. Anketa bude
mít jednoho hlavního výherce i nejlepší v dílčích
kategoriích. Letošní rok je posledním soutěžním
„kláním“ stávající sestavy dopravců, kterým končí
8letý kontrakt s Ústeckým krajem.
Hlasovat v anketě můžete až do 15. listopadu,
a to zasláním hlasovacích lístků, které zveřejňuje

za příkladné činy, mimořádné
výkony a statečnost,“ dodal hejtPokračování na straně 3
man.

Rozpočet pod kontrolou veřejnosti

Vyberte opět Dopravce roku

NA DVOUDENNÍ žatecké Burze práce se během 16. a 17. října vystřídaly stovky zájemců o práci i žáků a zástupců škol.

převzali na slavnostním
večeru ocenění

Šestadvacet medailí a poděkování
policistům, hasičům,
záchranářům a starostům

Zájem o Burzu práce
i zaměstnání na Lounsku Komunální a senátní volby

V

NOVÍ LAUREÁTI
CENY HEJTMANA

Ústecký kraj ve svých Krajských novinách Ústeckého kraje, v okresních mutacích Deníku, v týdeníku 5+2 a 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 krajském webu. Výsledky vyhlásíme
na začátku prosince a přineseme je v prosincovém
vydání krajských novin.

Anketní lístek na straně 2

li probíhá příprava dat za rok
2014 pro jejich následné zobrazení. Na konci října bude předán
celý systém do testování v rámci
krajského úřadu. Předpokládáme, že testování bude trvat jeden
až dva měsíce, aby nejpozději od
1. 1. 2015 mohl být systém představen veřejnosti.

Dva magazíny

P

ro cestující veřejnost, tedy
zejména ty, kteří využívají
linkové autobusy a osobní vlaky
k dopravě do škol, zaměstnání,
ale také za zábavou a turistikou,
připravil Ústecký kraj šestnáctistránkový magazín Krajských novin, ve kterém informuje o všech
podstatných změnách připravovaných od 1. ledna 2015.
Rovněž v říjnu byl vydán čtyřiadvacetistránkový Magazín
o Integrovaném záchranném
systému ÚK. Jsou v něm rozhovory, reportáže, medailonky
a další čtení o hasičích, policistech, zdravotnických záchranářích a ostatních složkách IZS.
Oba magazíny jsou také dostupné elektronicky na webových stránkách kraje.

Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
64. zasedání RÚK, IV. volební období, se uskutečnilo 1. října 2014.
Vybíráme z něj:

říjen 2014

MŮJ NÁZOR: O PŘÍPRAVĚ ROZPOČTU NA ROK 2015
Zakrátko bude Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvalovat rozpočet kraje na rok 2015. Jaké by měly být
priority při sestavování rozpočtu, na co by se v rozpočtu nemělo zapomenout?

Tarif Dopravy Ústeckého kraje
V souvislosti s přípravou integrovaného dopravního systému
Doprava Ústeckého kraje je nutné stanovit jednotný Tarif ÚK.
Nový zónově-relační tarif bude umožňovat výdej přestupních
jízdních dokladů pro více spojů a výdej časových jízdních dokladů
pro určité časové období (1 den, 7 dní, 30 dní a 90 dní), zastávky
na území obce budou zpravidla sdruženy do tzv. tarifních zón.

ba pro školy na opravy a údržbu,
dostatečné ﬁnanční zdroje. Proto sem musí kraj navýšit ﬁnanční
zdroje ze svých rezerv, které má.
A nesmí se zapomenout
i na pomoc napříč celým krajem
pro různé „neziskovky“, tedy
po novu spolky, či po staru občanská sdružení, či obecně prospěšné společnosti.

Krajský dar Policii ČR
Radní rozhodli o poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 100.000
Kč Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje. Prostředky budou směřovat na úpravu vybavení dopravní policie, která na území Ústeckého kraje mj. provádí kontrolu dopravců, čímž přispívá
ke zvyšování bezpečnosti na silniční síti v kraji.

Navýšení příspěvku SÚS ÚK
Rada souhlasila s převodem části prostředků rezervního fondu
k posílení investičního fondu Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace ve výši 5 292 tis. Kč na dvě akce rekonstrukce nemovitého majetku a dále se zvýšením příspěvku na
provoz pro rok 2014 o 17 230 tis. Kč na opravy silnic.
Z jednání RÚK dne 15. října 2014:

Dobrá škola Ústeckého kraje
Radní odsouhlasili poskytnutí ﬁnanční odměny pro deset nejlépe umístěných škol v soutěži Dobrá škola 2013/2014 v celkové výši čtyř milionů korun. Vítězná škola – Gymnázium Jateční
v Ústí n. L. – získá rovný milion Kč. Rada také vyhlásila další
ročník soutěže pro školní rok 2014/2015. (Podrobněji v příštích
novinách ÚK.)

Žádosti o tři dotace
RÚK odsouhlasila podání žádostí o dotaci do Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad pro projekty REKO
silnice II/265 – Varnsdorf – Krásná Lípa (celkové náklady projektu 118 645 178 Kč), REKO silnice II/266 – Rumburk – Šluknov (111 056 216 Kč) a Rekonstrukce a modernizace dopravních
staveb v Ústeckém kraji (77 729 133 Kč).

NAVŠTÍVILI NÁS

P

ozvání od hejtmana přijala velvyslankyně Peruánské republiky Maria Susana Landaveri Porturas. Velvyslankyně má
k Ústeckému kraji velmi vřelý vztah, několik let úzce spolupracuje s gymnáziem v Teplicích. Velvyslankyni doprovázela i její matka. Po krátké přátelské návštěvě v kanceláři hejtmana se společně
vydaly do ústecké zoologické zahrady, kde navštívily dvě mláďata alpaky, která velvyslankyně před časem křtila a stala se jejich
kmotrou.
Hlavními tématy rozhovoru byly zajímavosti z Ústeckého kraje
a možnosti spolupráce na mezinárodní úrovni. Návštěvy peruánské velvyslankyně se zúčastnil i ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman a učitelka španělštiny Michaela Leónová. Právě
teplické gymnázium už velvyslankyně několikrát navštívila, tamní Kulturní centrum románských jazyků vzniklo za podpory peruánské rodačky Viktorie Santy Cruz. Velvyslankyně Maria Susana
Landaveri Porturas zavzpomínala i na svou cestu po Mostecku,
kde se jí velmi líbil přesunutý kostel a tamní krajina.

Karel Novotný (ČSSD),
předseda Finančního
výboru ZÚK
Uvědomme si, že kraj musí
splácet úvěry a závazky ministerstvu ﬁnancí a zároveň zhruba
85% rozpočtu krajů tvoří obligatorní, neovlivnitelné výdaje. Prostor pro krajské zastupitele je tedy
nevelký. Vzhledem k vývoji sociální a věkové skladby obyvatelstva
je žádoucí podporovat střední
a zejména učňovské technické
školství a na druhé straně služby
pro seniory včetně sítě domovů
a současně bojovat za zkvalitňování zdravotnictví v celém kraji.
Jedná se o velice těžké úkoly, které
nelze splnit bez legislativní a rozpočtové podpory ze strany státu.
Dokud bude nástupní plat lékaře
na několik let 18 tis. Kč, nelze se
divit, že nám lékaři budou odcházet a budou sem přicházet lékaři, se kterými se nedomluvíme,
a občané voliči budou nadávat,
že kraj ty nemocnice špatně řídí.
Kraj ale musí dodržovat legislativu, normativy a podobně. Další
logickou prioritou musí být maximální podpora pro vyčerpání dostupných zdrojů z dotací EU prostřednictvím ROP Severozápad
i přímo krajem, zejména v oblasti
dopravních projektů.
V neposlední řadě se musí kraj
postarat o svůj majetek, jeho
provoz a správu, kde nejsou, tře-

Vladislav Raška (ODS),
předseda Kontrolního
výboru ZÚK
Peníze vždycky byly a jsou až
na prvním místě. A pořád jich
nebude dost! Veřejné prostředky proto musíme investovat jen
na důležité a potřebné stavby
a projekty, které nezvýší zadlužení kraje. Věřím, že bude předložen vyrovnaný rozpočet, který
zajistí ﬁnancování všech důležitých věcí v oblasti bezpečnostní
a sociální, zdravotnictví, školství
a kultury, životního prostředí
a dopravy, zemědělství, cestovního ruchu, regionálního rozvoje a v neposlední řadě sportu,
relaxace a volnočasových aktivit. Každý z nás má k nějaké vyjmenované oblasti blíž než k těm
ostatním, ale věřím, že při věcné
argumentaci a shodě na třetí větě mého vyjádření, bude
po schválení rozpočtu na rok
2015 těch zklamaných přece jenom méně.

D

elegace, ve které viceguvernéra doprovázeli Hong
Yuhou, generální ředitel legislativního odboru, Zhang Minsheng, zástupkyně generálního
ředitele oddělení pro zahraniční
vztahy, a pracovníci samosprávy
z legislativně právní oblasti, se
zajímala o práci naší probační

Spolehlivost

Jednání dopravní obsluhy

Pohodlí a čistota dopr. prostředku

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Slosovací údaje

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“

Adresa bydliště: (ulice, město, PSČ)

Telefon:

a mediační služby v rámci působnosti ministerstva spravedlnosti a o možnosti spolupráce
v oblasti zdravotnictví.
Při návštěvě Masarykovy nemocnice viceguvernéra s delegací doprovázela náměstkyně
hejtmana Jana Vaňhová. V nemocnici, která je součástí spoDOPRAVA
ÚSTECKÉHO
KRAJE
MEDIÁLNÍ PARTNER

Celkové hodnocení

1
2
3
Na webových stránkách Ústeckého kraje
www.dopravceroku.cz
Odevzdáním anketního lístku
na informačních místech
u smluvních dopravců Ústeckého kraje

Seznam dopravců Ústeckého kraje:

Podpis *:

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.

Ladislav Drlý (KSČM),
radní pro oblast investic,
majetku a ekonomiky
Základní a rozhodující prioritou je vyrovnanost rozpočtu se
zachováním dostatečně velké rezervy na pokrytí nečekaných výdajů. Takovýto rozpočet máme
připravený, nyní probíhá jeho
poslední kontrola před tím, než
bude dán k diskusi ve ﬁnanční
a investiční komisi, politických
klubech, radě, ﬁnančním výboru
a na závěr v zastupitelstvu kraje.
Do rozpočtu je např. zahrnuta
příprava zimní olympiády mládeže, podíl kraje na vybudování
národního olympijského centra
vodních sportů v Račicích, ale i
modernizace středních škol a rekonstrukce komunikací a mostů
v majetku Ústeckého kraje. U
posledních dvou zmíněných akcí
počítáme s využitím evropských
dotací.
Mohu občany Ústeckého kraje
ujistit, že jsme se při sestavování
rozpočtu snažili o to, aby zajišťoval rozvoj všech oblastí života
kraje.

Čínskou delegaci, v jejímž čele byl viceguvernér provincie Anhui pan Fang Chunming, přijal před měsícem
hejtman Oldřich Bubeníček. Návštěva se uskutečnila
na základě již dříve uzavřené deklarace o navázání
přátelského vztahu z roku 2010 s cílem konkretizovat
další spolupráci.

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 15. 11. 2014.

Jméno a příjmení:

Jiří Řehák (Hnutí PRO! Kraj),
krajský zastupitel
Prioritou při řízení kraje v oblasti ekonomiky je začít se chovat
jako správný hospodář. Mezi
zásadní podmínky takového
chování je jednak zajištění maximalizace odbornosti na úkor
politického rozhodování a také
absolutní transparentnost hospodaření. V prvém případě navrhujeme zajistit a respektovat
nezávislé odborné ekonomické
a ﬁnanční posuzování návrhů,
to znamená zřídit Krajskou ekonomickou radu. Tato rada by pomáhala nejenom při sestavování
rozpočtu, ale i při všech zásadních otázkách hospodaření kraje. Nemůžeme si myslet, že mezi
zvolenými zastupiteli jsou odborníci na všechno. Není ostuda
si nechat poradit od odborníků.
Ve druhém případě je to aplikace
transparentního rozpočtování,
tedy zavedení takzvaného rozklikávacího rozpočtu a Registru smluv, objednávek a faktur.
Každý čtenář se může ihned
na stránkách kraje přesvědčit, že
tomu tak zatím není.
Při stanovování priorit ﬁnancování našeho kraje trváme na koncepčním a strategickém přístupu
k řízení rozvoje – tedy ﬁnancovat
takové priority a opatření, která jsou uvedena ve schválených
a platných strategických doku-

Čínští hosté z provincie Anhui

Hlasujte v anketě Dopravce roku 2014
Ústeckého kraje a získejte zajímavé ceny


mentech. Neméně důležité je rovněž zajištění dobrého ﬁnančního
zdraví kraje, které lze podpořit
jednak restrukturalizací dluhů
kraje, jednak vyrovnaným hospodařením a samozřejmě i podporou prorůstových opatření.

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.

! Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování!

lečnosti Krajská zdravotní, si
delegace prohlédla pracoviště
Emergency a heliport. Setkání
a následné diskuse nad možnostmi předání zkušeností v oblasti

čínské medicíny se zúčastnili generální ředitel Krajské zdravotní
Petr Fiala, místopředseda představenstva KZ Radek Scherfer
a primáři některých oddělení.

Prvenství do Libčevsi
a Krásné Lípy

J

iž 9. ročník soutěže
Skleněná popelnice
v třídění odpadu proběhl pod záštitou radního
Arna Fišery. Soutěžilo
se ve dvou kategoriích –
obce a města. Vítězným
městem je Krásná Lípa,
mezi obcemi zvítězila Libčeves, ve zvláštní kategorii
Skokan roku vyhrál Výškov.
Odměny v obou kategoriích: 50.000 Kč, 30.000 Kč
a 20.000 Kč za třetí místo.
Finanční částky jsou určeny
na herní prvky, které budou slou-

žit občanům odměněných
sídel. Všichni ﬁnalisté obdrží vnitřní separační sběrové nádoby, sadu 4 kusů
nádob obecní úřady, 2
sady, tj. 8 ks, městské úřady. V roce 2013 se podařilo
v oblasti tříděného odpadu
dosáhnout následujících
výsledků: Každý obyvatel
Ústeckého kraje průměrně
vytřídil 34,6 kg odpadů za rok.
Z toho: 18,3 kg papíru, 8,0 kg
plastů, 8,2 kg skla a 0,1 kg nápojového kartonu.
Vyhlašovatelem soutěže je
AOS EKOKOM a Ústecký kraj.

Ústecký kraj
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KRÁTCE

Ř

editelka Blanka Mouralová ze společnosti
Collegium Bohemicum předala hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi zrestaurované originální výtisky německých novin z předválečného období, které vydávala v oblasti „Sudet“
německá levice pod názvem Rote Fahne (Rudý prapor).

V

rámci oslav Mezinárodního dne seniorů
pozval Ústecký kraj seniory na představení Růže z Argentiny v Severočeském divadle opery a baletu. Představení předcházelo
vyhodnocení soutěže o nejaktivnější klub seniorů a poděkování
vítězům výtvarné soutěže Senior Art.

N

ěkolik desítek příslušníků pěší roty Aktivních záloh Generála Antonína Sochora oslavilo v Děčíně desáté výročí vzniku aktivních záloh. Během přehlídky ocenili práci
aktivních záloh také představitelé Ústeckého kraje a statutárního
města Děčína.

Z

astupitelé a úředníci obcí a měst mají možnost se
v záležitostech souvisejících s chodem obce obrátit
na právníka. Svaz měst a obcí ČR spustil v rámci projektu Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec bezplatnou poradnu (226 257 505, poradna@odpovednyzastupitel.cz).

Ř

editel Kanceláře Asociace krajů ČR Radek Polma navštívil ústecké hejtmanství. Představitele kraje seznámil s aktivitami AK ČR v nejbližším období a se záměry na
rok 2015, kdy bude příležitost připomenout si 15. výročí
vzniku krajů. Asociace sídlí v Praze a nově má kancelář též v Brně.

N

a krajském úřadu se uskutečnila již 7. česko-německá konference o marketingu Labské stezky
v Česku a Německu. Pod záštitou Ústeckého kraje nebo Unie
hospodářských komor Labe-Odra si vyměnili účastníci zkušenosti o propagaci nejpopulárnější dálkové stezky regionu.
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Šestadvacet medailí a poděkování
Dokončení ze strany 1

Kromě Záslužných medailí
byly uděleny dvě Medaile hejtmana a Oldřich Bubeníček
rovněž předal Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje
novou zástavu a na prapory složek IZS připnul nové stuhy.
Medaile hejtmana obdrželi Růžena Čechová, starostka
města Terezína, a Jiří Skalický,
starosta obce Velemín.
Záslužné medaile Ústeckého
kraje převzali tito jednotlivci
a útvary:
*Za příkladné plnění pracovních
povinností, dlouhodobou činnost
nebo účinnou spolupráci, kterou
se nominovaní výrazně zasloužili
o rozvoj IZS Ústeckého kraje:
plk. Ing. Jan Rudolf a npor.
Jiří Toufar, DiS (Hasičský záchranný sbor ÚK), MUDr. Karel Horáček, Roman Jizera, Jitka
Balážová a Mgr. Patrik Christian
Cmorej (Zdravotnická záchranná služba ÚK), nprap. Bc. Roman Horský, Martin Bartl
a kpt. Ing. Roman Chynoranský
(Policie ČR Ústeckého kraje).
*Za Mimořádný výkon ve službě
nebo prokázání odvahy a osobní
statečnosti, kterou se nominovaní
významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události:

NA STANDARTY jednotlivých složek IZS ÚK připjal hejtman nové stuhy.

Tým posttraumatické péče
HZS Zlínského kraje, Tým
posttraumatické péče HZS Olomouckého kraje, Záchranný
útvar HZS ČR Hlučín, nprap.
Štěpán Smrž, nstržm. Tomáš
Beránek, pprap. Václav Brožovský a Speciální pořádková jednotka (Krajské ředitelství Policie ÚK), Čestmír Opluštil a Aleš
Miler (Dobrovolní hasiči).
*Za úspěšnou reprezentaci
na republikové nebo mezinárodní
úrovni, kterou se nominovaní za-

sloužili o propagaci složek IZS:
Bc. Lukáš Khýr, Zbyněk
Švarc, Ladislav Stárek a David

Somol (HZS ÚK), prap. Jan
Wainer (PČR ÚK) a Tomáš Vlček (Dobrovolní hasiči).

P

řed 120 lety zahájila provoz nemocnice
v Ústí n. L. Oslavy tohoto výročí uspořádala dnešní Masarykova nemocnice, o.z., Krajské
zdravotní, a.s., 8. října v ústeckém divadle. Byla
vydána kniha a do konce roku je v átriu MN na Severní Terase otevřena výstava historických fotograﬁí.

M

ladí v Ústeckém kraji mají ve srovnání
s ostatními regiony jednu z nejhorších
výchozích pozic na trhu práce. Z dat poskytovaných ČSÚ vyplývá, že míra nezaměstnanosti obyvatel ve věku od 15 do 29 let tady dosahuje hodnoty 8,9 %
(Karlovarský kraj 9,2 %, naopak Praha 2,8 %).

V

teplické Požární stanici se 40 pedagogů ze základních škol školilo na téma
Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Připravili ho odborníci z Hasičského záchranného sboru ÚK spolu s krajským pracovištěm Národního
institutu pro další vzdělávání. Podpořil jej i Ústecký kraj.

Z

Š Měcholupy, krajská p.o., se zapojila do celorepublikové
akce Společně to dokážeme... aneb Měsíc za mír a nenásilí.
Cílem projektu je především prevence násilí, vědomí vlastní role a
spoluzodpovědnosti za situaci ve svém okolí i ve světě nebo rozvoj
kreativity.

Ú

stecký kraj a město Děčín společně
jednají o co nejlepším propojení městské hromadné dopravy s linkovými autobusy pod objednávkou Ústeckého kraje.
Cílem schůzek je zaintegrovat město tak, aby cestující mohli na
jednu jízdenku využít dopravy obou objednatelů, města i kraje.

R

ada seniorů ČR vyslovila poděkování hejtmanovi Ústeckého kraje za velmi vstřícný postoj k seniorům v regionu a za
spolupráci s krajskou radou. U příležitosti Dne seniorů připojili
podpisy předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes a předseda
krajské rady Alois Malý.

P

olský boxér Artur Sachbazian
má nyní i české občanství. Dekret převzal od ředitele Krajského
úřadu Milana Zemaníka. I když
jako cizí státní příslušník mohl reprezentovat SKP Sever Ústí n. L. na turnajích, za Českou republiku do ringu například na Mistrovství Evropy vstoupit nemohl.

J

ména pro jednoho samce a tři samice rysů
karpatských vybrali návštěvníci Zooparku Chomutov na facebooku. Nejvíce se líbila
jména Muspy, Nya, Ratu a Lara. Rysata společně pokřtili manželé Deana a Juraj Jakubiskovi s náměstkyní
hejtmana Janou Vaňhovou a ředitelkou zooparku.

H

ejtman přijal za přítomnosti radní J. Sachetové a
vedoucího odboru kultury a památkové péče R.
Spály generálního konzula ČR v Drážďanech Jiřího
Kudělu. Ten mimo jiné navrhl hejtmanovi partnerství
Ústeckého kraje pro 17. Dny česko-německé kultury v roce 2015.

MEZI OCENĚNÉ patřil i Tým posttraumatické péče HZS Zlínského kraje.
Vpravo stojí plk. Vyskočil, ředitel HZS ÚK.

MEDAILI HEJTMANA dostala starostka města Terezína paní Růžena
Čechová. Snímky: Jan Vraný a KÚÚK

Sedm sanitek posílí výjezdové základny

S

edm nových sanitek dostali
krajští záchranáři od Ústeckého kraje. Vedení Zdravotnické
záchranné služby ÚK vozidla
rozdělilo na výjezdové základny
v Žatci, Ústí n. L., Bílině, Mostě, Lounech, České Kamenici
a v Rumburku. Za sanitky značky Volkswagen Transporter T5
zaplatil Ústecký kraj jako zřizo-

vatel krajské záchranné služby
téměř 14 milionů korun.
Nová vozidla nahradí stávající starší sanitní vozidla, která
posílí zálohový vozový park
ZZS nebo budou se souhlasem
zřizovatele odprodána. ZZS
má pro celý region 70 sanitních
vozů, dalších deset je pak v záloze. Záchranka obnovuje vozový

park pravidelně, ročně získává
v průměru osm nových sanitek.
V současné době má ZZS ÚK
jednadvacet výjezdových základen, na kterých je připraveno čtyřiačtyřicet výjezdových
skupin, z toho 15 výjezdových
skupin Rychlé lékařské pomoci
a 29 výjezdových skupin Rychlé
zdravotnické pomoci.

Krajské dary za více než pět milionů korun
T

řicet obcí a měst z našeho
regionu spolu s Krajským
sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska obdržely dary v podobě stříkaček, třívrstvých obleků
nebo hadic v hodnotě 5 218 500
korun. Ceny byly předány v rámci závěrečného kola soutěží Sti-

max Cup a Tohatsu Fire Cup,
při kterých se hasiči z celého
kraje utkali v požárním útoku.
Hlavním partnerem soutěže Tohatsu Fire Cup je kromě Ústeckého kraje i společnost Tohatsu
– ZHT group, s. r. o. V rámci
slavnostního aktu získalo Kraj-

ské sdružení hasičů Ústeckého
kraje i nový zásahový vůz značky
Opel Vivaro. „Ústeckému kraji
patří velké díky za dlouholetou
podporu a ﬁnanční dary, které
získáváme. Moc si toho vážíme,
nebyli bychom schopni bez této
pomoci fungovat a plnit své po-

vinnosti naplno. Nikdo si nedovede představit, jak moc pro nás
tato podpora znamená,“ uvedl
krajský starosta sdružení Jiří
Henc. Z těchto slov byl potěšen
i hejtman Oldřich Bubeníček
a z velkorysých darů všichni
dobrovolní hasiči.

Ústecký kraj
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Zelená ﬂotila autobusů se připravuje
Zástupci
Ústeckého
kraje v čele s radním
pro dopravu Jaroslavem
Komínkem zahájili kontrolní cesty k výrobcům
autobusů pro dopravce
Ústeckého kraje. První návštěva proběhla
8. října ve společnosti
IVECO Vysoké Mýto
a v SOR Libchavy. Následovat budou výrobci
Mercedes a Solaris.

Dva projekty prevence
kriminality
Bezpečnostní schránky

V

P

rvní návštěvu zahájili zástupci Ústeckého kraje ve společnosti IVECO Vysoké Mýto
za účasti ﬁnanční ředitelky Markéty Kopecké a šéfa prodeje autobusů v ČR Jiřího Kalouska. Po jednáních následovala prohlídka
výroby vozidel pro jednoho z dopravců Dopravy Ústeckého kraje
– společnost Autobusy Karlovy
Vary, a.s. Zástupci objednatele
měli možnost zhlédnout jak výrobu jednotlivých vozidel od počátečních fází svaření a ošetření
skeletu přes lakování a osazování
komponentů až po výstupní kontrolu kvality vyráběných vozidel,
tak již plně dokončené autobusy.
Účastníci byli překvapeni rozsahem a vysokou kvalitou práce
výroby autobusů na pracovištích
ve Vysokém Mýtě. Autobusy IVE-
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RADNÍ Jaroslav Komínek (vlevo) a Jakub Jeřábek z Odboru dopravy Krajského úřadu ÚK.

CO zelené barvy od ledna 2015
budou využívat cestující v oblastech Šluknovsko, Kadaň – Žatec,
Vejprtsko, Děčínsko, Ústecko
a Litoměřicko.
Následovala obdobně zaměřená prohlídka výrobního závodu
společnosti SOR Libchavy, ve kterém smluvní dopravci objednali
asi nejvíce vozidel. Téměř u konce
byla výroba autobusů pro Autobusy KV a BusLine. Radního Jaroslava Komínka s doprovodem
přivítal Aleš Lipavský, zástupce
obchodního ředitele pro marke-

ting v ČR, a Karel Brýdl, obchodní
zástupce pro ČR. Výroba autobusů v SOR Libchavy pro potřeby
kraje čítá celkem 96 kusů vozidel
různých délek a cestující se s nimi
mohou setkat v oblastech Mostecká pánev, Kadaň - Žatec, Chomutovsko, Šluknovsko, Lovosice
- Louny, Ústecko, Teplicko, Litoměřicko a Podbořansko.
Cílem návštěvy výrobců bylo
mimo jiné prověřit způsob zadání výroby jednotlivými dopravci
a ověření splnění zadávacích
podmínek objednatele v praxi.

„Je zřejmé, že kvalita výroby vozidel pro Ústecký kraj je vysoká
a věřím, že cestující budou maximálně spokojeni,“ konstatoval
Jaroslav Komínek.
Ve společnosti IVECO měli
zástupci Ústeckého kraje možnost vidět také vozidla vyráběná
pro německého dopravce RVD,
který bude od roku 2015 novým
smluvním dopravcem Ústeckého kraje na mezinárodní lince
Teplice – Dresden, na kterou
budou tato nová vozidla červené
barvy nasazována.

úterý 7. října proběhlo představení projektu Bezpečné
oddělení v Nemocnici Most, a to
na lůžkovém oddělení ORL. Projekt instalace bezpečných uzamykatelných skříněk byl podpořen v rámci prevence kriminality
prostředky od Ústeckého kraje.
Proto v nemocnici nechyběl ani
krajský radní pro sociální věci
a bezpečnost Martin Klika.
Jedná se o pilotní projekt zaměřený na situační prevenci v Nemocnici v Mostě. Je realizován
ve spolupráci s Komisí pro prevenci kriminality Rady města Mostu.
Na pokojích byly umístěny uzamykatelné skříňky pro úschovu
osobních věcí a cenností pacientů.
Pro ověření tohoto preventivního
opatření bylo zvoleno lůžkové oddělení ORL, které patří k nejvytíženějším oddělením z hlediska
četnosti hospitalizace pacientů.

Celkem bylo pořízeno 33 uzamykatelných skříněk s vlastním klíčem za cenu 40 tisíc korun.

Domácí násilí

O

dbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje realizoval letos také projekt zaměřený na vytvoření
a distribuci spotu na téma Domácí násilí, jehož cílovou skupinou jsou zejména děti a mládež,
nevyjímá však ani dospělé. Spot
byl distribuován společností ŠIK
CZ, s.r.o., která veřejnou zakázku realizovala, do všech středních škol a poloviny základních
škol působících v Ústeckém kraji, které jsou napojeny na informační systém Školní informační
kanál (Projekt ŠIK). Po dohodě
s dodavatelem bude spot rozeslán v rámci této sítě i ostatním
školám v rámci celé ČR.

O nových trendech
ve zdravotnictví

Mobilní buňky pro Triangle City

S

estavy mobilních buněk
předali zástupci ČEZ, a.s.,
hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi. Z buněk vyroste zázemí pro dělníky i řidiče
kamionů v krajské průmyslové
zóně Triangle na Žatecku. ČEZ
je kraji nabídl za jedno procento
pořizovací ceny.
Skupina ČEZ využívala objekty v rámci výstavby nového
zdroje v elektrárně Ledvice.
Jedná se o osm objektů ubytoven o celkové podlahové ploše

3452 m2 a jednoho objektu kuchyně s jídelnou o celkové podlahové ploše 537 m2. Zázemí
tak zde může ve128 pokojích
najít až 256 lidí. Ubytovny jsou
vybaveny postelemi, skříněmi, židlemi i stolky, a to včetně
peřin i povlečení. Nechybí ani
kuchyňka, sprchy i společenská
místnost.
„Objekty nám dobře posloužily při výstavbě nového ekologického zdroje v Ledvicích. Jsem
velmi rád, že zůstávají i nadále

* O přípravě přijímacích zkoušek
na střední školy pro školní
rok 2015/2016 budeme hovořit
s náměstkyní hejtmana Janou
Vaňhovou.

NÁMĚSTEK Stanislav Rybák (vpravo) se zdraví s ředitelem pro zdravotní péči MNUL Josefem Liehnem.

F

akulta zdravotnických studií
ústecké univerzity uspořádala
16. října II. mezinárodní konferenci Nové trendy ve zdravotnických
vědách, kterou zahájil rektor Univerzity J. E. Purkyně René Wokoun
a děkan FZS UJEP Miroslav Tichý.
Účastníky v úvodu též pozdravil 1.
náměstek hejtmana Ústeckého

V

rámci konference sítě mateřských center v Ústeckém kraji
došlo k ocenění a předání certiﬁkátů pěti ﬁrmám a společnostem,
které nejlépe naplnily poslání soutěže Společnost přátelská rodině.
Ústecký kraj podporuje soutěž a
činnost mateřských center systematicky a pravidelně. Konferenci
zaštítil radní pro sociální oblast
Martin Klika. Oceněným gratuloval předseda výboru pro sociální
věci a zdravotnictví Pavel Csonka.
V letošním roce získaly certiﬁkát v Ústeckém kraji tyto společ-

* Tématem budou rovněž závěry již
4. Energetického fóra Ústeckého kraje 2014, který bude 6.
11. v krajském městě jednat
též o podnícení lokálního růstu
v globálním prostředí a využívání
výhody Ústecka v celorepublikovém kontextu.
* Podrobněji se podíváme
na projekt s názvem Cykloregion
Krušné hory–propojení nadregionálních cyklotras v česko–německém Krušnohoří

Učitelé na uhelném safari
íce než třicet středoškolských učitelů z celého kraje
bylo na exkurzi po Uhelném safari na Mostecku. Ve starých učebnicích, podle kterých mnozí kantoři stále učí, se píše o Ústeckém
kraji jako o zdevastované krajině.
Cílem exkurze proto bylo učitelům ukázat, jak to reálně vypadá
s krajinou po těžbě v rekultivovaném prostředí a kam mohou vzít
své studenty na výlet.
Účastníky exkurze byli učitelé, kteří na svých školách vyučují
ekologii, a organizovala ji kancelář hejtmana spolu s odborem
školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Nejenže kantoři mohli zblízka
poznat těžbu uhlí, ale i další prá-

né z mobilních buněk by mělo
sloužit řidičům kamionů, kteří
do zóny přivážejí a odvážejí materiál, stavebním dělníkům a ﬁrmám, které brzy začnou stavět
novou továrnu,“ dodává Oldřich
Bubeníček. Po demontáži buněk, jejich převozu a opětovné
montáži by se měl nový areál
v zóně Triangle otevírat v září
příštího roku.

kraje Stanislav Rybák. Konference
se konala ve spolupráci s Krajskou
zdravotní, a. s., a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem.
Se zajímavým příspěvkem věnovaným 120. výročí vzniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
vystoupil její ředitel pro zdravotní
péči Josef Liehne.

Společnosti přátelské rodině

Příště v listu

V

v Ústeckém kraji, kde působíme,
a věřím, že kvalitní zázemí ocení i další zaměstnanci,“ říká ředitel Elektráren
Ledvice a Počerady František
Strach.
„ČEZ nám buňky nabídl
v rámci dobrých vztahů a díky
gentlemanské dohodě za ně
zaplatíme pouze procento z pořizovací ceny,“ říká hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Triangle City vybudova-

ce, které vedou k přeměně krajiny
zpátky do původní podoby.
Stanislav Štýs, který učitele
provázel, byl Radou Ústeckého
kraje navržen na udělení Státního vyznamenání právě za své
dlouholeté působení v oblasti
rekultivací. A pro příští exkurze má další plány na zajímavá
místa, která by učitele ekologie i jejich žáky mohla zajímat:
„Účastníci byli z celého kraje,
i na jiných místech v kraji jsou
oblasti, kde se dá těžba a následná rekultivace názorně ukázat.
Pro Chomutovskou oblast například Důl Tušimice, na Mostecku SevEn a Vršanská uhelná,
Bílinsko Důl Bílina a Teplicko-Ústecko PKÚ.“

nosti: Kulturní zařízení Kadaň,
Loreta Rumburk, MŠ Raduška
Kadaň, Zoo Děčín a Základní
škola Most, Komenského 474.
Kampaň je zaměřena na posílení rodiny ve společnosti a na
podporu prorodinné politiky.
Oceňuje ty, kteří ulehčují život
rodin s dětmi opatřeními, která
dosud nejsou u nás stále běžná
– bezbariérový vstup a pohyb,
rodiny s dětmi vítány, nekuřácké
prostředí, rodinné slevy pro jakkoliv početnou rodinu, podmínky trvale udržitelného života.

Ústecký kraj
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Špičkové stroje pro krupskou školu
Do projektu Přírodovědné a technické vzdělávání
Ústeckého kraje, jenž je ﬁnancován z prostředků Evropské unie a rozpočtu ČR, je zapojeno dvanáct středních škol, krajských příspěvkových organizací. Tento
projekt umožňuje vybavit učebny a dílny nejmodernější technikou. Koncem září byla oﬁciálně uvedena
do provozu nová strojní zařízení v krupském odloučeném pracovišti Střední školy stavební Teplice.

Z

celkového ﬁnančního objemu celého projektu pro náš
kraj (146,5 mil. Kč) bylo na krupskou školu pamatováno sumou
přes čtrnáct milionů. Na plných
9,6 milionu přišla nová zařízení
a špičkové technologie (dalších
pět milionů je určeno na exkurze, provoz kroužků, sdílení
učeben se základními školami,
školení pedagogů a podobně).
Škola dostala šest zcela nových
klasických soustruhů, sedm klasických frézek, jednu CNC frézu

a nejmodernější vybavení učebny elektrických měření. Přibyly
i dřevoobráběcí stroje, tabulové
nůžky, zvedáky nebo simulátor
sváření a bude tu dovybavena
i zbrusu nová počítačová učebna. Slavnostní stříhání pásky se
nekonalo. Hejtman jen vyjádřil
přesvědčení, že šikovní a kvalitně připravení řemeslníci a techničtí odborníci mají šanci uspět
na trhu práce a volají po nich
i mnozí zahraniční investoři, kteří se etablují v našem kraji.

Soutěž Ekonomických
týmů vyhráli Mostečané

N

ejen znalosti z výuky, ale všeobecný rozhled v ekonomické sféře museli předvést studenti obchodních akademií v krajském
kole soutěže Ekonomický tým. Všech devět OA z regionu vyslalo
své zástupce do Ústí, aby tady předvedli, co umí nejen v písemném
testu, ale hlavně v prezentaci na dané téma. Ceny vítězům předával
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ten také nad krajským
kolem soutěže převzal záštitu. V písemném testu a s prezentací na
téma Ekonomika a životní prostředí nakonec nejvíce uspěli studenti
z Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy
v Mostě. Ceny a diplomy za druhé místo si odvezl tým z OA a Střední
odborné školy gen. F. Fajtla z Loun a pomyslná bronzová příčka patří
domácím a pořádajícím zástupcům Obchodní akademie z Ústí nad
Labem v Pařížské ulici. Vítězný tým teď bude Ústecký kraj reprezentovat v celostátním kole, příští rok by se celorepublikové klání mělo
konat právě na Obchodní akademii v Ústí nad Labem.

Lepší prostředí v Neštěmicích

V

budově Speciální základní
školy ve Studentské ulici ústecké čtvrti Neštěmice, která je
odloučeným pracovištěm Speciální školy základní, Mateřské školy
a Praktické školy Pod Parkem,
byly v polovině října oﬁciálně a
slavnostně otevřeny zmodernizované prostory jídelny a výdejny
obědů. Přestavbu, vymalování

chodeb či opravy osvětlení v celkové částce 1,5 milionu korun
zaplatil Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy. Obligátní pásku
přestřihli náměstkyně hejtmana
Jana Vaňhová, krajský zastupitel Petr Husák, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu Štěpán Harašta a
ředitelka školy Martina Brhelová.

5

Bumbác ball kluky pobavil

V

litoměřické ZŠ praktické se
uskutečnil turnaj v bumbác
ballu. Tato netradiční míčová
hra, která je mimo jiné vhodná
pro děti s postižením, má za úkol
zábavnou formou propagovat
regenerační rehabilitaci. Jejím
hlavním atributem, odlišujícím
ho od běžných míčových her, je
obrovský míč a tenisová síť.
Z teplické soukromé speciální školy Arkadie se zúčastnilo
čtyřčlenné družstvo (Aleš Hulín,
Jakub Hrdlička, Michal Török a
Jan Bokoč) pod vedením asistenta pedagoga Martina Dražila. S bumbác ballem se setkali
poprvé a tak na ně nezbyla ani ta
„bramborová“ medaile. Zlatou
získalo družstvo pořádající litoměřické školy, ze škol teplického
okresu dosáhli na stříbro žáci
bílinské ZŠ praktické. Turnaj řídil jeden z autorů a propagátorů
hry, Pavel Tomeš, ocenění přijali

Foto Vl. Benediktová

vítězové z rukou Štěpána Harašty, vedoucího školského odboru
(joho)
krajského úřadu.

Exkurze s přehledem o přepravě i zpracování dřeva
Žáci ze šesté a deváté třídy základní školy v Libochovicích si prohlédli poslední krušnohorskou
hračkárnu v Čechách. Na exkurzi se vydali díky
projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ús„teckého kraje, který je spoluﬁnancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

T

ento projekt
má za cíl
zvýšit
zájem
o studium přírodovědných a technických oborů.
Jedním z prostředků, jak žákům
tyto obory představit, jsou exkurze do řemeslných ﬁrem, jako
je právě NBW v Nové Vsi v Horách,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Společnost NBW vyrábí dřevěné hračky převážně pro německý trh, jen desetina výroby
se prodá u nás. Děti si mohly
prohlédnout hotové výrobky
a seznámit se s postupem, jakým
vznikají. Vlídnou formou se tedy
seznámily s možností zpracování dřeva i s výhodami a úskalími
tohoto řemesla.
Prohlídkou výrobny hraček
však exkurze nekončila. Žáci se

dále vydali trasou plavebního
kanálu, postaveného
kolem
roku 1600, který
sloužil k dopravě dřeva z Flájí do německého
Freibergu. Lesem, částečně
podél vody, vede naučná stezka
vybudovaná Českojiřetínským
spolkem – sdružením pro rozvoj
obce Český Jiřetín. Tu děti prošly
a dozvěděly se zajímavosti o jednotlivých částech kanálu, jejich
účelu i vybudování. Tím si tedy
ucelily vědomosti o zpracování i přepravě dřeva v minulosti
i současnosti. Exkurze končila
v dřevěném kostelíku, který byl
do Českého Jiřetína převezen
z bývalé obce Fláje. Ta zanikla
při budování přehrady, která zásobuje pitnou vodou velkou část
Ústeckého kraje.

Podzim zahájily atletické naděje Veřejnost ocenila práci s dětmi v Lipové
N

a novotou zářícím Městském
stadionu v Ústí nad Labem
– Bukově patřilo první podzimní dopoledne sportovní soutěži
projektu Atletika pro děti aneb
Staň se atletickou nadějí Ústeckého kraje. Závodníky pozdravili
hejtman Oldřich Bubeníček, jeho
náměstkyně Jana Vaňhová, předseda Českého atletického svazu
Libor Varhaník a největší sportovní hvězda ústeckého úterka
– oštěpařka Barbora Špotáková.
Před zraky dětí bylo také podepsáno Memorandum o spolupráci
Ústeckého kraje a Českého atletického svazu o podpoře při pří-

V Dětském domově v Lipové u Šluknova, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, proběhl den otevřených dveří. Veřejnost se tu seznámila s životem
dětí v nejseverněji položeném školském zařízení
v ČR, jež se věnuje výkonu ústavní výchovy.

N

abídku poopravit si náhled
na denní život dětí v dětských domovech přijala široká
veřejnost z řad politiků, bývalých zaměstnanců, klientů zařízení, pracovníků v sociálních
službách, pedagogů spřízněných škol, pracovníků pro výkon státní správy, zaměstnanců
univerzit, rodinných příslušní-

CENY, DIPLOMY I POHÁRY třem vítězným týmům předávali Libor Varhaník s Janou Vaňhovou a také Bára Špotáková (v pozadí).

JEDNOU Z MNOHA disciplín byla
soutěž ve skoku do dálky z místa.

pravě, organizaci a pořádání sportovních projektů pro děti a mládež
Ústeckého kraje. Součinnost
obou partnerů započala v roce
2010 prvními soutěžemi projektu
Atletika pro děti (4–11 let), který
byl pilotní akcí pro nejmenší sportovce v celé naší zemi. Podle nového memoranda přibudou projekty
Atletika do škol, Štafetový pohár
nebo Pohár rozhlasu.
První den právě započatého
podzimu, pod dohledem oblíbeného Atíka a rozhodčích, sou-

těžilo na šest stovek dětí z 2.–4.
ročníků základních škol v hodu
pěnovým oštěpem, skákaly do
dálky (ale z místa) a také si poměřovaly rychlost a mrštnost
v překážkovém běhu. Vítězem
v kategorii 2. tříd se stala ZŠ E.
Krásnohorské, soutěž 3. tříd vyhráli kluci a děvčata ze ZŠ Stříbrnická stejně jako kategorii 4.
tříd.
Největšími patrony akce jsou
v našem kraji společnosti Severní energetická a NET4GAS.

ků, spolužáků, kamarádů, ale
i občanů přilehlých obcí a měst.
Všem se dostalo uceleného výkladu problematiky života dětí
v ústavní výchově. Dále měli
hosté možnost navštívit jednotlivé rodinné skupiny, technická
zařízení, která většinově slouží
k nadstandardním aktivitám
dětí, k jejich úplné socializaci.

Dne otevřených dveří se zúčastnilo přes dvě stovky návštěvníků.
Většina z nich byla mile překvapena, v jakém prostředí děti žijí.
Zaměstnanci Dětského domova
v Lipové u Šluknova děkují všem
zúčastněným
návštěvníkům,
kterým není lhostejný osud dětí,
které nemají štěstí vyrůstat v plnohodnotné a láskyplné rodině.

Školní budova Na Průhoně bude jako nová

N

a postup prací při výměně oken a zateplování
budovy Na Průhoně na Střední
odborné škole energetické a
stavební, Obchodní akademii
a Střední zdravotnické škole, Chomutov, příspěvkové
organizaci, se přijela podívat
náměstkyně hejtmana Jana
Vaňhová. Rekonstrukce probíhá za nezbytné finanční
pomoci zřizovatele školy, kterým je Ústecký kraj. Hosté si
prohlédli síň sportovní slávy a

nově upravené prostory pracovní skupiny RaDoSt (Rada
dostupná studentům), kde má
své zázemí k jednání se žáky
a jejich rodiči výchovná poradkyně, metodička primární
prevence a kariérová poradkyně.
„Veškeré změny, které jsou
zřetelné při modernizaci školy,
považuji za pozitivní, zvláště
proto, že tato škola je páteřní
školou Ústeckého kraje,“ řekla
Jana Vaňhová.

Ústecký kraj
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Otevřeno první centrum pro podporu zaměstnanosti
V sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje radní
Martin Klika a ředitel krajské pobočky Úřadu práce Radim Gabriel přestřihli pásku u prvního z poradenských center, která díky aktivitám Paktu zaměstnanosti vznikají v nejpostiženějších oblastech
– v Ústí nad Labem, Mostě a Děčíně. Budou poskytovat kombinované poradenství v oblasti dotací
a investic i lidských zdrojů.

P

oradenská centra jsou určena pro podnikatele, ale
také města a obce. Hlavně v těch
menších je někdy obtížné se orientovat v možnostech dotační
podpory na tvorbu pracovních
míst. „Zde nabízíme beneﬁt
v podobě dostupnosti informací
na jednom místě, v příjemném
prostředí a od vyškoleného personálu,“ řekl při slavnostním

otevření radní Ústeckého kraje
pro sociální oblast, bezpečnost
a zaměstnanost Martin Klika.
„Jedná se o ukázku spolupráce státní správy a samosprávy.
Klienti zde získají i aktuální informace z úřadu práce, a to vše
na jednom místě,“ zdůraznil Radim Gabriel.
Dotační poradenská centra
vznikají z důvodu nedostatečné-

ho pokrytí odborného dotačního poradenství v kombinované
formě (poradenství pro lidské
zdroje a investiční poradenství), jako pilotní projekt ve 3
nejproblémovějších regionech
Ústeckého kraje na dobu jednoho roku. Po tomto období se činnost center vyhodnotí k přijetí
dalších rozhodnutí. Poradenství
bude poskytováno široké skupině cílových osob či institucí, a to
zejména zástupcům místních
samospráv, zástupcům příspěvkových a rozpočtových organizací, neziskovému sektoru
i představitelům podnikatelské
sféry.
Během října budou centra
pracovat ve zkušebním režimu,
od listopadu začne ostrý provoz

ve všech třech lokalitách.

Z OTEVŘENÍ poradenského centra, které bude pomáhat lidem s hledáním zaměstnání.

Výsledky soutěží Živnostník a Firma roku Vědecká rada Krajské zdravotní

N

ejlepším živnostníkem Ústeckého kraje se stal
Ladislav Hruška, který působí v oboru kovotlačitelství. Soutěž ﬁrem ovládla společnost Nobilis
Tilia, výrobce přírodní kosmetiky. Vítězové devátého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 2014 a GE
Money Bank 2014 postupují do celorepublikového
ﬁnále, kde budou reprezentovat Ústecký kraj.
Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone Firma roku 2014, GE Money Bank Živnostník
roku 2014 i Vodafone Odpovědná ﬁrma roku 2014
proběhne 9. prosince v Praze. Zároveň bude vyhlášena
celorepubliková kategorie GE Money Bank Inovátor
roku 2014, která oceňuje inovace uvedené do praxe.

GE Money Bank Živnostník roku Ústeckého kraje
2014:
1. Ladislav Hruška (Arnoltice), 2. Linda Krejčová (Osek) a 3. Lenka Lacinová (Duchcov).
Vodafone Firma roku Ústeckého kraje 2014:
1. Nobilis Tilia (Krásná Lípa), 2. HIT OFFICE
(Teplice) a 3. TFP Interiér (Rumburk).
Vodafone Odpovědná ﬁrma Ústeckého kraje 2014:
MK-mont illuminations (Klášterec nad Ohří).
Další podrobnosti o vítězích a celostátní anketě
na www.ﬁrmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz.

P

roč tomu tak bylo? „Chtěli
jsme trhy trochu ozvláštnit.
Dělat pokaždé podobné farmářské trhy, kde máte stejné
prodejce, nám přišlo málo a také
bychom rádi podpořili naše pěstitele jablek, kteří to teď mají
těžké,“ vysvětluje volbu jablka
jako symbolu uplynulých trhů
pořadatel ze společnosti Český
um, Adam Weber.

Nápad v podobě Jablečných
slavností, podpořených navíc
ještě soutěží o nejchutnější jablečný výrobek, se osvědčil. V Jirkově, kde se uskutečnila stejná
akce před týdnem, se sešlo čtrnáct výtvorů, nyní v Chomutově sice o čtyři méně, ale stejně
kvalitní a dobré. Vybrat vítěze
nebylo pro porotu, složenou ze
zástupců města, Ústeckého kra-

VÝROBKY přihlášené do soutěže právě hodnotí komise.

je a prodejců, vůbec jednoduché.
Bez zajímavosti není ani fakt,
že v obou městech brali pomyslné
zlato muži a oceněny, kromě zkušených kuchařek, byly také velmi
mladé slečny ve věku dvanáct
a čtrnáct let. V Jirkově to byl pan
Cafourek s jablečným koláčem,
v Chomutově pak pan Luděk Nesládek z Droužkovic, který si připravil chutná pečená jablka.
Na farmářské trhy v Chomutově se letos budete moci vypravit
ještě třikrát, 1., 15., a 29. listopadu. Kromě těch posledních
budou všechny probíhat tradičně
na náměstí 1. máje, závěr se uskuteční u Městského informačního
centra. 1. listopadu organizátor
slíbil trhy ozvláštnit nabídkou
mezinárodních lahůdek a ani ten
poslední letošní byste si neměli
nechat ujít, bude totiž v duchu zabijačkových hodů.
Severočeské farmářské trhy se
konají pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

fesí a nově je jmenován členem i doc. MUDr. Miroslav
Tichý, CSc., děkan Fakulty
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem. Zasedání bylo veřejné
a zúčastnili se jej, kromě členů vědecké rady a generálního
ředitele společnosti, i zástupci
nezdravotnických pracovišť za-

Katalog řemeslníků

Ú

Jablečné slavnosti
Severočeské farmářské trhy v Chomutově, letos v pořadí šestnácté, máme úspěšně za sebou. Do konce sezony zbývají ještě tři pokračování. Trhy, které se uskutečnily v sobotu 4. října, opět prokázaly svou velkou
oblibu mezi lidmi. Cestu na ně si v sobotním dopoledni našlo několik tisíc návštěvníků, kteří také byli svědky mírně netradičního pojetí. Organizátoři tentokrát
dali celé akci přívlastek „Jablečné slavnosti“.

V

září se na svém prvním zasedání sešla
nově jmenovaná Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. (KZ). V této vědecké
radě jsou zastoupeni představitelé všech klinik společnosti,
každá z nemocnic má právo na
svého zástupce, nechybí v ní ani
představitel nelékařských pro-

stecký kraj podporuje rozvoj
řemesel, místní ekonomiky a udržitelný
cestovní ruch. Prvním krokem je vydání Katalogu řemeslné výroby, jenž je
zaměřen na výrobky,
které lze nabídnout
také jako reklamní
předmět. Nejčastěji
se jedná o výrobce
keramiky,
dřevěných hraček, svíček
ze včelího vosku,
perníku, mýdel a vonných olejů,
přírodní kosmetiky apod. V katalogu naleznete přes pět desítek
kontaktů, které jsou rozděleny

do čtyř turistických
destinací a podle
druhu činnosti. Katalog bude průběžně
doplňován a inovován, aby zde své místo našli všichni ti,
kteří navazují na řemeslnou dovednost
a tradici v Ústeckém
kraji.
Tištěný katalog
byl distribuován obcím i informačním
střediskům po kraji,
v elektronické podobě je umístěný na webu Ústeckého kraje, v sekci Rozvoj kraje a na turistickém webu Brána
do Čech.

jišťujících servis vědecko-výzkumné činnosti lékařům a dalším zdravotníkům.
Generální ředitel společnosti Krajské zdravotní Petr Fiala
zdůraznil mimořádný význam
spolupráce Vědecké rady KZ s
vedením Krajské zdravotní při
zvyšování úrovně zdravotní péče
v regionu.

Magický chrám
v Panenském Týnci

N

edostavěný chrám
v Panenském Týnci na Lounsku se stal
s 22 215 hlasů absolutním vítězem soutěže DestinaCZe, vyhlášené letos podruhé agenturou
Czechtourism. Vyhrál v kategorii
Genius Loci, je nejmagičtějším
místem Česka. Soutěž DestinaCZe byla vyhlášena v pěti kategoriích – do ﬁnále se z Ústeckého
kraje probojoval také žatecký
Chrám chmele a piva, jenž zvítězil s více než 10 tisíci hlasy v
kategorii Fénix, tedy turistická
atrakce vzkříšená z popela. Více
na www.destinacze2014.cz.

Farmářské trhy v listopadu
Děčín – Masarykovo nám. – středy 5., 12., 19. a 26. listopadu od 8 do 14 hod.
Chomutov – nám. 1. máje – soboty 1., 15. a 29. 11. od 8 do 12 hod.
Kadaň – Mírové nám. – středa 12. 11. od 9 do 16 hod.
Louny – Mírové nám. – soboty – 1., 15. a 29. 11. od 8 do 12 hod., Lovosice
– Václavské nám. – úterý 4., 11., 18. a 25. 11. od 7 do vyprodání zásob.
Roudnice nad Labem – Husovo nám. – sobota 1. 11. od 8 do 12 hod.
Spořice u sportovní haly – venkovský trh – sobota 8. 11.
Teplice – OC Forum – pátky 14. a 28. 11. od 8 do 12 hod., nám. Svobody pátky 7. a 21. 11. od 9 do 17 hod.
Ústí nad Labem – Mírové nám. – úterý 4., 11., 18. a 25. listopadu od 9 do 17 hod.
Červeně vyznačená města pořádají Severočeské farmářské trhy pod záštitou hejtmana. 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; www.centralmarkets.eu

Jak můžeme zjistit, zda a komu dlužíme peníze
Dlužníkem s negativní historií pro banku může být i člověk, který doposud neměl žádný úvěr – stačí zapomenutá faktura za telefon, a záznam v registru dlužníků
je na světě. Návštěva banky či jiné instituce, která registry využívá při uzavírání smluv, potom může skončit nepříjemným překvapením a zamítnutou žádostí.

V

současné době existuje několik registrů, které ﬁnanční či jiné
instituce využívají k zjišťování informací o svých klientech.
Jsou jimi výhradně Bankovní registr klientských informací (BRKI
– www.cbcb.cz), Nebankovní registr klientských informací (NRKI
– www.cncb.cz) a SOLUS (www.solus.cz). O výpis z registru může
požádat kdokoli, kdo chce znát svoji platební historii, výpis poskytnutých informací je zpoplatněn, žádost lze zaslat nejen písemně,
ale i formou SMS zprávy. Dozvíte se zde, zda řádně splácíte své peněžité závazky u bank či nebankovních ﬁnančních institucí, hradíte faktury za telefon a další služby. Pozor si však naopak dejte na
společnosti, které provozují „vlastní“ registry dlužníků, z nichž některé jsou velmi soﬁstikované a působí dojmem jediného oﬁciálního (centrálního) registru dlužníků, který ve skutečnosti neexistuje a u
kterého všechny významné instituce opakovaně prohlašují, že z něj informace nečerpají, ani do něj
data nezanášejí.
Důležitou informací je, že žádné registry nemohou shromažďovat osobní data od subjektů státní správy a samosprávy, byť některé klamavé registry informaci o datech dlužníků veřejné správy záměrně po-

užívají pro nalákání potenciálních klientů. Z registrů tak nezjistíte,
zda dlužíte např. za místní poplatek za odpad, zda máte neuhrazenou
pokutu za spáchaný přestupek či zda nedlužíte na dani z nemovitosti.
Tyto informace získáte pouze dotazem na konkrétních úřadech.
Pokud víte, že dlužíte delší dobu, a je pravděpodobné, že již ve
vašem případě byla zahájena exekuce, lze další informace čerpat
z Centrální evidence exekucí (www.ceecr.cz), ve které jsou vedena
data exekutorů o nařízených exekucích. I zde je výpis zpoplatněn.
Bezplatnou pomoc vám nabídne i Poradna při ﬁnanční tísni, o.p.s. Poradnu naleznete v budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, v ulici Dlouhá 15. Do poradny je nutno předem se 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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Laureáti převzali Ceny hejtmana za rok 2013
V zářijovém vydání tohoto listu jsme zveřejnili meL
dailonek Vítězslava Šteﬂa, minule jsme si přiblížili
aureáti Ceny hejtmana
za rok 2013 převzali v rámci
slavnostního večera v Císařském
sále Muzea města Ústí nad Labem z rukou hejtmana Oldřicha
Bubeníčka nejen pamětní list
a gratulaci, ale také symbolický šek na částku 50 tisíc korun,
která se s udělením ceny pojí.
O šestici vyznamenaných v pěti
kategoriích rozhodlo zastupitelstvo kraje na základě nominací
veřejnosti.
V rámci večera, kterým provázel Jan Přeučil, si ocenění i hosté

práci Jaroslava Pavlíka a dnes dvou hokejových trenérů – pánů Kýhose a Černého. Na listopad chystáme článek o Janu Schramlovi a před Vánocemi vám
přiblížíme práci Natálie Belisové.
vyslechli vystoupení harfenistky
Jany Bouškové, souboru Barocco Sempre Giovane s Janem
Mráčkem a klavíristu Michala
Maška. Partnerem Ceny hejtmana je společnost NET4GAS.
Spolu s hejtmanem tedy předá-

val ocenění ředitel LP&PR Martin Kolář.
Za regionální rozvoj byla
oceněna Mgr. Natálie Belisová,
historička, muzeoložka a památkářka. Za oblast sociální
a zdravotní byl oceněn před-

nosta Kliniky urologie a robotické chirurgie UJEP v ústecké
Masarykově nemocnici, o. z.
MUDr. Jan Schraml. Laureátem ceny za vědu a výzkum
se stal RNDr. Jaroslav Pavlík,
CSc., děkan Přírodovědecké
fakulty UJEP. Za kulturu převzal cenu PhDr. Mgr. Vítězslav
Šteﬂ, Ph.D., pedagog, autor
učebnic hry na elektrickou kytaru. Za sport byli oceněni Václav Černý a Vladimír Kýhos st.,
trenéři mládeže ledního hokeje
v Litvínově.

Cena nerozdílně pro Václava Černého a Vladimíra Kýhose

VLADIMÍR KÝHOS ST.

VÁCLAV ČERNÝ

K

dyž se rozhodlo občanské sdružení Hokej Litvínov nominovat
na Cenu hejtmana trenéra hokejové základny, tedy těch nejmenších špuntů, nedošlo k jednomu jménu a tak navrhlo na zmíněnou
cenu v kategorii Sport nerozdílně trenéry Kýhose a Černého. I komise a krajští radní váhali, ale nakonec stáli v Císařském salonku ústeckého muzea dva laureáti jedné ceny. Diplom dostali každý svůj,
o ﬁnanční odměnu se museli podělit…
Vladimír Kýhos st. (to proto, že bývalou hvězdou Litvínova a vůbec českého hokeje, medailistou sarajevské zimní olympiády a nyní
extraligovým trenérem, je jeho syn stejného jména) oslavil už loni
osmdesátiny. Patřil k našim nejtvrdším bekům, hrál v nejvyšší soutěži v letech 1955–1967, potom pokračoval v ústeckém Slovanu
a v dalších týmech. V sezónách 1982–1985 byl hlavním trenérem
litvínovského týmu. Jako trenér působil u mužů i čtyřletých dětí
a k jeho odchovancům můžeme směle zařadit třeba Kadlece, Uvíru,
Kokrmenta, Jeřábka, Klímu, Rosola a samozřejmě i syna Vláďu, tedy
Vladimíra Kýhose ml.

Spolu s ním trénuje v současnosti litvínovskou základnu Václav
Černý. Starají se o malé kluky kteří se teprve učí bruslit a držet hokejku (nebo se o ní zatím opírat). Pan Černý se narodil v roce 1947
a ačkoliv hrál také hokej, věnoval se od mládí i fotbalu nebo stolnímu tenisu. Trénovat začal při práci, postupoval od základny přes
nejrůznější výběry, k nimž přiřaďme i krajský, tehdy severočeský,
výběr mladých. Moc dobře si pamatuje na talent a obratnost hráčů,
jakými byli Reichel, Ručínský, Šlégr, Lang a řada dalších. Litvínovské základě se nyní věnují Václav Černý s kolegou Kýhosem už coby
důchodci.
Dnes mají ve více skupinách čtyřicet 5 – 6letých kluků, i z Bíliny,
Oseku, Mostu, Duchova a samozřejmě hlavně z Litvínova. Jsou
s nimi pořád na ledě, kromě bruslení je učí získávat sílu, v létě trénují
na suchu a formou soutěžení a her kluky posilují a připravují je krok
po kroku na opravdový hokej. Všichni členové mládežnické základny litvínovského hokeje se rozhodně do NHL nebo KHL nedostanou, jak by si přáli jejich rodiče, ale někdo, možná, jednou…

T

lickém Klokánku pobývá v současné době 18 dětí ve věku do 12
let. Ty mají v domově stejný režim jako v normálních rodinách.
Chodí do školy nebo do školky,
s tím, že po celou dobu o ně v domově pečuje vychovatelka.

V rámci Koncepce na podporu mládežnického sportu v Ústeckém kraji v letech 2013–2016 rozdělil kraj 15 milionů korun
mezi osm sportovních klubů působících v nejvyšších republikových soutěžích. Mezi nimi je i SK VOLEJBAL Ústí nad Labem,
který zahájil intenzivní spolupráci se školami pod heslem Ústecký kraj – partner mladých sportovců.
stecký volejbalový klub
vyzval
prostřednictvím
krajského volejbalového svazu
všechny kluby odbíjenkářů, které pracují s mládeží, ke spolupráci. Oslovené kluby projevily
o kooperaci zájem a začíná se
tak naplňovat jedna z částí koncepce, aby se za ﬁnančního přispění kraje rozrůstala sportovní
mládežnická základna.
S novým školním rokem také
začala jednání volejbalistů se
školami. „O volejbal byla dosud
mezi dětmi taková standardní
úroveň zájmu, větší přízně se
snad těší jen plážový volejbal,“
říká představitel SK Volejbal

Tehdy, v říjnu 2004, jsme mj. psali v Krajských novinách:
TEHDY Studii řešící rekonstrukci areálu zámku Nový Hrad
v Jimlíně u Loun, jež bude sloužit jako podklad pro zařazení této
investiční akce do krajského rozpočtu, schválila krajská rada.
Dokument předkládá návrh cílového funkčního využití objektu
a dispozičního uspořádání…
DNES Zámek se dočkal v posledních 10 letech řady rekonstrukcí, v několika etapách
si vyžádaly přes 120 mil. Kč
od kraje, ministerstva kultury
nebo z peněz EHP/Norsko.
Úpravy stále pokračují, ale již
za plného provozu zámku (je
Foto Vít Pávek
krajskou příspěvkovou organizací). Pořádají tu akce pro děti, divadla, koncerty, organizují svatby,
zámecké pouti, adventy a nedávno tu byl i 1. zámecký ples. Příští rok
vzpomenou v Jimlíně 550 let od zahájení výstavby Nového Hradu.
TEHDY Žadatel o Stipendium ÚK musí mít trvalé bydliště
na území Ústeckého kraje a musí být studentem prezenčního
studia vysoké školy a absolventem prvního nebo vyššího ročníku
studia. Stipendium může být poskytnuto na základě výběru studentům, kteří dosahují během studia na vysoké škole vynikajících
studijních výsledků.
DNES Za deset let bylo doposud
uzavřeno celkem 826 smluv o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje a ke dni 31. 12.
2013 bylo vyplaceno stipendistům celkem 32,74 mil. Kč. Na zasedání Rady Ústeckého kraje 29.
října je připraveno k projednání a schválení uzavření smluv s novými 50 uchazeči. Stipendium pro jednoho studenta je od vyhlášení
Programu stanoveno částkou 20 tis. Kč pro daný akademický rok.
TEHDY Už popáté se v domově důchodců v Dubí na Teplicku,
příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, konaly 7. října 2004 soutěžní hry seniorů, které jejich pořadatelé nazvali Dubský koláč.
Seniorské týmy čekala řada vědomostních i sportovních disciplín.
DNES Čtrnáctý ročník pořádaly
před pár dny v Dubí Podkrušnohorské domovy sociálních
služeb Teplice – Dubí, p.o. kraje, pro kolektivy seniorů z deseti domovů z celého regionu. Ti
soutěžili ve sportovních a vědomostních disciplínách (Žabolet,
Přesmyčky, Milionář nebo Hádej co to je) a také ve tvorbě sladkých zákusků z listového těsta. Akce to byla moc podařená…

MARIE VODIČKOVÁ (vlevo) z Fondu
ohrožených dětí s Dagmar Waicovou, předsedkyní výboru ZÚK.

VÍTĚZNÉ TÝMY z letošního roku.
ZBRUSU NOVÝ VŮZ Dacia kombi bude sloužit teplickým dětem.

Volejbalový dorost se početně rozšiřuje díky krajské podpoře

Ú

PSALI JSME PŘED DESETI LETY

TEHDY Po jedenácté letos proběhlo krajské kolo Ekologické
olympiády žáků středních škol. V prostorách kadaňského gymnázia své teoretické znalosti i praktické schopnosti změřilo celkem
32 tříčlenných družstev z osmnácti škol. Regionální kolo ekologické olympiády bylo největším v celé ČR.

Auto pro děti z Klokánku
akzvaný sociální automobil se
podařilo za podpory sponzorů pořídit pro teplický Klokánek.
Při slavnostním předání vozu byla
spolu se zástupci ﬁrem, kteří na
auto přispěli formou dlouhodobé
reklamy, u předání i předsedkyně
krajského zastupitelského výboru
Dagmar Waicová a předsedkyně
Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Vůz poslouží Klokánku
jak k přepravě dětí, například k
lékaři nebo do nemocnice, tak k
drobnému zásobování.
Projekt zaštiťuje agentura
Kompakt. Fond ohrožených dětí
je občanské sdružení na pomoc
týraným, zanedbávaným. V tep-
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Miroslav Přikryl. „V šestkovém
volejbale (pozn. redakce: počet
hráčů jednoho týmu na hřišti je
šest) obsazuje náš klub stabilně
všechny mládežnické soutěže,“
doplňuje manažer klubu.
Teď se klub díky poskytnuté
krajské dotaci snaží o daleko větší
záběr mezi mládeží. Rozšiřuje se
spolupráce mezi klubem a školami na Ústecku, Teplicku, Chomutovsku, v Litvínově, v Děčíně
a ve Šlunovském výběžku. Mezi
dětmi je díky trenérům velký zájem
o sportovní kroužky se zaměřením
na volejbal. Na činnosti kroužků
se ﬁnančně účastní klub. Pro nejmenší děti je připraven tak zvaný

minivolejbal v barvách. Zde se děti
učí volejbalu od základů přehazované přes trojkový a čtyřkový volejbal k šestkovému. Samozřejmostí
promyšleného přístupu k výchově
mladých volejbalistů jsou i turnaje
mezi školami či městy.
„Při jednáních na školách pozoruji i pozitivní přístup rodičů
ke sportování dětí. Většina dává
přednost aktivnímu sportovnímu zapojení dětí pod vedením
zkušených trenérů před ostat-

ními mimoškolními aktivitami,“ říká Miroslav Přikryl. Jeho
slova potvrzují jednu z hlavních
myšlenek krajské koncepce podpory mládežnických sportovců
– prevence dětí před nástrahami civilizace, jakými mohou být
obezita, návykové látky a pasivní
trávení volného času.
Rozvíjející se spolupráce volejbalistů se školami začíná nést
ovoce v růstu členské základny
klubu.

Foto dr. Jan Eichler

DNES Již 20. ročník krajského kola Ekologické olympiády uspořádal letos počátkem října ústecký Dům dětí a mládeže spolu se
Svč. centrem ochrany přírody Tilia a dalšími partnery. Pětadvacet tříčlenných družstev z deseti středních škol plnilo praktické
úkoly, soutěžící prošli testy a zúčastnili se řady doprovodných
akcí – přednášek nebo promítání ﬁlmů. Dvě první místa obsadily
v Ústí n. L. ryze dívčí týmy Gymnázia Roudnice n. L. (jedno jen
ve dvou), třetí bylo „smíšené“ družstvo z kadaňského gymnázia.
TEHDY Pracovní setkání k přípravě Programu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERSTVÍ se uskutečnilo 5. října
v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání se zúčastnili
pracovníci odboru prevence kriminality ministerstva vnitra ČR,
zástupci měst a obcí s rozšířenou působností, policisté a manažeři prevence kriminality Ústeckého a Libereckého kraje.
DNES Za posledních
10 let došlo v programu
Prevence
kriminality
k vývoji i za přispění krajů. V letech 2009–2011
dotace na preventivní
projekty obcí do 25 tis.
obyvatel
rozdělovaly
kraje, od roku 2012 v celé ČR opět Ministerstvo vnitra. Každoročně zmíněné ministerstvo eviduje nejvíce žádostí o dotaci právě
od obcí z Ústeckého kraje, kterým pomáhá se žádostmi odborně
i organizačně krajský úřad. Letos bylo podpořeno 24 obcí kraje
a jejich 61 projektů – dotace v celkové výši 11 225 000 Kč.

Ústecký kraj
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Jeden a čtvrt století lounského muzea
slava 2. října začala slavnostním setkáním v zasedací síni
lounské radnice, kde do dalších
let popřáli vše dobré 1. náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák, starosta Loun Radovan Šabata nebo Luděk Beneš,
předseda Asociace muzeí a galerií
ČR. Současný ředitel muzea Jiří
Matyáš pak nastínil plány Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
na dalších pět let. Po setkání v mís-

tech původního muzea v přízemí
radnice se hosté přemístili na prohlídku budov a expozic lounského
muzea. Slavnostní den byl zakončen společenským podvečerem
v restauraci Stromovka.
Součástí setkání bylo také pokřtění Sborníku k 125. výročí založení Oblastního muzea v Lounech, který byl vydán k poctě dr.
Bedřicha Štaubera, dlouholetého ředitele zdejšího muzea, který loňského roku náhle zemřel.

ZLEVA JSOU na snímku Stanislav Rybák, Radovan Šabata a Radek
Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

Pozvánka na klání klavírních virtuosů

U

ž 47. ročník mezinárodní
soutěže Virtuosi per musica
di pianoforte se chystá do Severočeského divadla v Ústí nad Labem
na 19.–21. listopadu. Letos přihlásilo sedmnáct zemí (!) sedmačtyřicet talentovaných klavíristů
ve věku od 9–15 let, kteří budou
zařazeni do čtyř kategorií a soutěžit v interpretaci skladeb z období
baroka až klasicismu a rovněž

z doby od romantismu až po současnost. Mladé umělce bude
v dvoukolovém klání hodnotit
mezinárodní porota a pro vítěze
jsou připraveny ceny jednak v jednotlivých kategoriích, a jednak
v dalších vypsaných dílčích soutěžích. Jedna z nich bude cenou
hejtmana Ústeckého kraje. Zahajovací koncert je ve středu 19.
listopadu od 18 hodin, na němž

se představí loňský absolutní vítěz Elias Friedrich Prohjan spolu s divadelním orchestrem pod
taktovkou Norberta Baxy v dílech
Felixe Mendelsona Bartholdyho.
Ve čtvrtek a v pátek po celý den
budou klavíristé soutěžit na jevišti
divadla, vyvrcholením letošního
ročníku Virtuosů se stane pátek
21. listopadu s koncertem laureátů
a předáváním cen, a to opět od 18

hodin. Vstupenky na oba dny jsou
již v prodeji. Jednou ze spolupořádajících organizací je Základní
umělecká škola E. Randové z Ústí
n. L., příspěvková organizace kraje.

Josefínské slavnosti o historii Terezína

V

Terezíně, pevnostním městě, které založil císař Josef
II., se konaly první říjnovou sobotu Josefínské slavnosti. Slav-

ností se zúčastnila i krajská radní
pro oblast kultury a památkové
péče Jitka Sachetová. Josefínské
slavnosti, které jsou tradiční os-

FOTOKVÍZ

N

Každých pět let si lounští muzejníci připomínají výročí
založení svého muzea a na letošní rok připadlo již 125
let od vzniku tehdejšího musejního spolku v Lounech.

O

říjen 2014

lavou založení města v roce 1780,
nezahajoval Josef II., nýbrž jeho
matka, císařovna Marie Terezie,
jejíž jméno pevnost nese. Císa-

řovně, ale i představitelům města
a kraje vzdalo hold na centrálním
náměstí na pět stovek vojáků,
kteří se později postarali o hlavní
atraktivity celého dne, odpolední
bitvu o most a zejména noční dobývání pevnosti.
Diváci se však nenudili ani
v době klidu zbraní. Program
doplnil tradičně staročeský jarmark a vystoupení skupiny skotských dudáků. Letošní novinkou
byly ukázky výcviku koní a psů v
opravené pevnostní Jízdárně,
která se stala Památkou Ústeckého kraje pro rok 2013. Vojáci
v historických uniformách měli
zázemí v prostoru opraveného
Kavalíru 2.

a otázku z posledního fotokvízu nám přišel
rekordní počet správných odpovědí. Mnoho z vás poznalo na fotograﬁi Kostel sv. Jakuba
Většího v obci Vroutek na Lounsku. Ze všech
správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce:
Arnošta Hlavničku z České Lípy, Davida Šebestu z Valeče a Hanu Vyhnalovou z Podbořan.
Všem k výhře gratulujeme.
Tentokrát hledáme památkově chráněnou stavbu v obci, která
se nachází nedaleko hranice se Středočeským krajem. Původní ves
vznikla v dobách panování krále Jana Lucemburského pravděpodobně v první polovině 14. století a nesla název Tomášice. Drobná
sakrální architektura pochází patrně z 19. století, je to jednoduchá
stavba na čtvercovém půdorysu, spojená se zvoničkou s šindelovou
krytinou. Právě špatný stav konstrukcí si vyžádal vloni jejich obnovu zahrnující výměnu střešní krytiny, ošetření trámů a bednění proti
škůdcům a celkovou konzervaci. Z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje byla poskytnuta v roce 2013
vlastníkovi památky dotace ve výši
75 000 Kč. Poznali
jste, o kterou památku jde a kde se
nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat
do středy 12. listopadu 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.
Uveďte i do e-mailu
adresu pro případné zaslání výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD
LABEM
Nicaragua, cestovatelé Mart
Eslem a David Surý budou vyprávět o svém putování zemí ve
Střední Americe – úterý 4. 11.
v 17 h. Živé Literární noviny,
host pořadu – Vladimír Páral –
s novou knihou „Kniha o biči“.
Beseda s redaktory Literárních
novin o historii a současnosti Ln.
Ve čtvrtek 13. listopadu, 17:00h.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Vladimír Švec – Cestou, výstava Vladimíra Švece a Tomáše
Pavlíčka, až do 16. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Velká válka 1914–1918 a její vliv
na podkrušnohorský region, až
do 31. prosince. 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
Lounské muzeum v proměnách času, letošní rok si připomínáme 125 let od založení
Spolku musejního v Lounech.
Do 9. listopadu.

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

REGIONÁLNÍ MUZEUM
TEPLICE
Kriminalistika ve fotograﬁi. Fotograﬁe zachycující práci kriminalistických techniků, technické
prostředky používané v kriminalistice, stopy z místa činu, reálné
předměty i fotograﬁe vytvořené
v laboratorních podmínkách. Až
do 14. 12. 2014.

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI NAD
LABEM
Stanislav Diviš / Z nových cyklů,
malířská tvorba, do 16. listopadu.

KŘÍŽOVKA O CENY
Tajenkou zářijové křížovky byla otázka Pokolikáté se koná anketa Dopravce roku? Správná odpověď – letos byl vyhlášen již sedmý
ročník. Ze správných odpovědí (tajenka i údaj, že jde již o sedmou
anketu) jsme vylosovali pětici výherců, kterým pošleme pěkné věcné
ceny. Mohou se na ně těšit: Manželé Miklovi z Teplic, Božena
Chalupná z Krásného Dvora, Žoﬁe Páclová z Mostu, Jiří Folber
z Vroutku a Ivana Hodonská z Jiříkova. Všem blahopřejeme!
Tajenkou naší říjnové křížovky je opět otázka. Odpověď na ni najdete někde na stránkách novin. Pošlete nám tajenku i odpověď emailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou
adresu. Na příspěvky počkáme do středy 12. listopadu, 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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