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Ohlédnutí v polovině
volebního období

O energetické koncepci
státu i dalším rozvoji kraje

V

V

SLOVO HEJTMANA

úterý 20. listopadu 2012 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve 4. volebním období. Za dva
roky prokázalo nové zastupitelstvo svoji schopnost připravovat
a přijímat důležitá rozhodnutí a nést odpovědnost za rozvoj kraje
a za jeho sociální, ekonomickou a politickou stabilitu. Pokusím
se zaměřit na několik příkladů z oblasti zaměstnanosti a školství.
Pokračovala jednání směřující k obsazení krajské průmyslové
zóny Triangle u Žatce. Podařilo se nalézt a přivést nové investory,
kteří postupně vytvářejí nová pracovní místa, zmíním společnosti Gonvarri, Neturen a Nexen. Vznikl projekt Triangle City, kdy
z mobilních buněk od společnosti ČEZ vznikne v zóně zázemí
a další infrastruktura pro investory a jejich zaměstnance.
Založili jsme Pakt zaměstnanosti, uskutečnily se burzy práce,
byla otevřena dotační poradenská centra a tři poradenská místa
v Mostě, Chomutově a Teplicích pro účastníky projektu „Handicap nám nevadí“, kde nositelem projektu je Ústecký kraj.
Uskutečnilo se ověření jednotného přijímacího řízení na střední školy. Zasadili jsme se o zvýšení podpory přírodovědných
a technických učebních oborů se zaměřením na řemesla, a to
za účelem většího uplatnění absolventů škol na trhu práce. Podporovali jsme spolupráci škol se zaměstnavateli budoucích absolventů. Byla přijata koncepce podpory mládežnických sportovních oddílů, podle které rozdělil kraj 15 milionů korun mezi
kluby, které hrají nejvyšší soutěže a mají mládežnické kategorie.
Rád bych zmínil i fungování a podporu kraje složkám integrovaného záchranného systému včetně dobrovolných hasičů
k zajištění maximální bezpečnosti občanů. Ti si jejich akceschopnost ověřili při povodních v roce 2013. Kraj pravidelně přispívá
ﬁnančními i věcnými dary složkám IZS a jejich práci prezentuje
na krajských dnech záchranářů.
Krátké ohlédnutí v polovině volebního období podle mě potvrzuje, že zastupitelstvo dokáže spolupracovat při důležitých
otázkách napříč politickým spektrem a že společným zájmem je
posouvat náš kraj stále dopředu. I když je to někdy obtížné, věřím,
že na konci celého volebního období se nebude mít zastupitelstvo
za co stydět.
Oldřich Bubeníček

ÚSTECKÝ KRAJ
ve spolupráci s agenturou FOR a společností ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o., uvádí:

SLAVNOSTNÍ
ADVENTNÍ
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ALAKONCERT
Galakoncertem bude provázet herec Jan Šťastný a dále vystoupí soubor
Linha Singers, smyčcové kvarteto Antic a Ústecký dětský sbor.

30. li
l stop
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du 2014
2014 od 17.0
00 hodin
n
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Labem
Předprodej: Informační středisko v Paláci ZDAR a CK FIRO TOUR v OC Forum

Vstupné: 130 Kč
Částka 80 Kč z každé prodané vstupenky bude věnována na opra
opravu varhan v kostele, kde se akce koná.

Galakoncert se koná pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje
a biskupa litoměřického.

Akce se koná za podpory statutárního města
Ústí nad Labem a Biskupství litoměřického.

Ústí nad Labem se uskutečnil ve čtvrtek 6. listopadu
4. ročník konference s názvem
Energetické fórum Ústeckého
kraje 2014. Akce se zaměřila
na problematiku evropské politiky klimatických změn a energetiky a související úpravy Státní
energetické koncepce České republiky. Na konferenci se hovořilo i o opatřeních potřebných pro
zajištění fungování férového trhu
s palivy a o podpoře lokálního
růstu v Ústeckém kraji. Na konferenci dorazilo více než 100 hostů
z řad zástupců lokální samosprávy, významných ﬁrem regionu,
médií a politické reprezentace ČR.
„Ústecký kraj je energetickou zásobárnou celé republiky,
proto by vládní představitelé
i laická veřejnost měli mít zájem
o jeho úspěšný a trvalý rozvoj.
Po fosilních palivech, zemním
plynu a elektrické energii se
letošní ročník Energetického

Z ODBORNÉ DISKUZE na Energetickém fóru Ústeckého kraje – hovoří hejtman Oldřich Bubeníček, vedle něj
jsou ředitel pro rozvoj Unipetrolu Tomáš Herink a tajemnice vládního zmocněnce pro Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj Gabriela Nekolová.

fóra zaměřuje na problematiku kapalných paliv a mě velice
těší, že jsme akci mohli připravit

za podpory stěžejních partnerů,
kteří zde v Ústeckém kraji v daném odvětví působí,“ řekl v úvo-

Globální granty jsou
pro vzdělávání důležité
H

ned deset projektů z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost představili
zástupci škol z celého kraje na Červeném hrádku u Jirkova na výroční konferenci Globálních grantů
Ústeckého kraje ﬁnancovaných
z Evropského sociálního fondu.
Zástupcům organizací v úvodu poděkoval za práci 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák, přítomny
byly i náměstkyně hejtmana Jana
Vaňhová a předsedkyně Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Dagmar Waicová.
Na konferenci se představilo
deset vybraných projektů podpořených v rámci čtyř globálních
grantů. S velkým ohlasem se setkal například projekt společnosti

Most 2000 – občanského sdružení
pro kulturu a vzdělávání, s názvem
Nadání je třeba rozvíjet zaměřený
na diagnostiku a práci s nadanými
dětmi, dále vystoupení zástupců
společnosti Blažek&Blažek, s.r.o.,
s projektem Naše virtuální škola

o práci s multimediální technikou
a o tvorbě vlastních televizních reportáží žáků ZŠ. Pozornost si zasloužil i projekt společnosti ALMA
VIS Vzdělávání k rozvoji rovných
příležitostí dětí a žáků formou
školního divadla.

Noví starostové a primátoři

K

e dni 18. listopadu 2014, kdy byly naše noviny odeslány do tisku, byla známa tato jména nových primátorů a starostů obcí s rozšířenou působností v Ústeckém kraji po komunálních volbách v říjnu 2014:
Bílina – soud
Děčín – Marie Blažková (ANO)
Chomutov – soud
Kadaň – Jiří Kulhánek (ODS)
Litoměřice – Ladislav Chlupáč (ODS)
Litvínov – Kamila Bláhová (ANO)
Louny – Radovan Šabata (Unie pro sport a zdraví)
Lovosice – soud
Most – soud

Podbořany – Radek Reindl (ODS)
Roudnice nad Labem – soud
Rumburk – soud
Teplice – Jaroslav Kubera (ODS)
Ústí nad Labem – Josef Zikmund (ANO)
Varnsdorf – Stanislav Horáček (ANO)
Žatec – Aleš Jelínek (Strana svobodných občanů)
Krajskému soudu v Ústí nad Labem zbývá ještě
rozhodnout o návrzích na zrušení výsledku obecních
voleb v Bílině, Chomutově, Mostě a Roudnici nad Labem. Návrhy na zrušení výsledků voleb soud zamítl
v případech Lovosic a Rumburku a ustavující zasedání zastupitelstev budou svolána na nejbližší termín.

du konference hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Pokračování na straně 6

H

lasování v anketě Dopravce
roku 2014 skončilo o půlnoci 15. listopadu 2014. Cestující vybírali nejlepšího dopravce
v kraji, a to vyplněním anketních
lístků a jejich zasláním Krajskému úřadu Ústeckého kraje nebo
odevzdáním v kancelářích jednotlivých dopravců. Stovky lidí využily i hlasování po internetu. Deset
vylosovaných výherců získá hodnotný dar – poukázku na nákup
elektroniky nebo dárkový balíček
Ústeckého kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 1. prosince
v Ústí nad Labem, spolu s výherci
z řad účastníků ankety je zveřejníme na krajském webu a ještě před
Vánocemi v našich novinách.

Doporučeno!

S

třední průmyslová škola
v Ústí nad Labem byla oceněna ve výrobním závodu Johnson Controls Interiors v průmyslové zóně Triangle značkou
DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI. Byla vyhodnocena jako
nejlepší škola Ústeckého kraje.
Zaměstnavatelé tímto oceňují
střední a vysoké školy nejlépe
připravující mladou
generaci
na zaměstnání.

Ústecký kraj

2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Vybíráme z programu 67. zasedání RÚK 4. volebního období (12. 11.)

Dar obci v jižním Banátu
Radní rozhodli o poskytnutí ﬁnančního daru 30.000 Kč a věcného daru (slabikářů pro výuku českého jazyka) za 5000 Kč obci
České Selo v rámci projektu Zvyšování kompetencí pracovníků
ve zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckým
krajem. Obec ze Srbské republiky použije peníze na vybavení
Českého domu.

MŮJ NÁZOR: BILANCE DVOU LET FUNKČNÍHO OBDOBÍ
Od krajských voleb v roce 2012 uplynuly dva roky. Nově zvolené zastupitelstvo může tedy bilancovat v polovině funkčního období dva roky práce. Jak hodnotíte podíl vašeho klubu na práci ZÚK a jeho orgánů?
Čeho se díky úsilí vašich zastupitelů podařilo dosáhnout, s čím jste zatím ne zcela spokojeni?

Peněžité dary složkám IZS
Rada navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
o poskytnutí peněžitého daru na rok 2015 Hasičskému záchrannému sboru ÚK ve výši 5.000.000 Kč a KŘ policie Ústeckého kraje ve výši 4.000.000 Kč. Peníze budou určeny na vybavení obou
složek IZS (dýchací přístroje, zásahová vozidla, vyprošťovací
zařízení, záchranné čluny, vozidlové videokamery a řadu dalšího
vybavení). V roce 2014 daroval Ústecký kraj složkám IZS vybavení v hodnotě 7.240.9151 Kč.

O Hrách zimní Olympiády dětí a mládeže
Radní se seznámili s kroky, jež činí Odbor školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění průběhu Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže, které se budou konat 17. 1. – 22. 1. 2016 v Ústeckém kraji
(smlouva o pořadatelství s Českým olympijským výborem – podpis
prosinec 2014, produkce a ﬁnancování soutěží, propozice sportů,
ubytování a stravování účastníků a řada dalších úkolů). Předpokládané náklady z rozpočtu kraje roku 2015 jsou 5,5 mil. Kč.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje
Rada se zabývala vyhodnocením spolupráce v rámci uzavřeného Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě a implementaci Paktu zaměstnanosti (PZ) ÚK. Z oblastí aktivit Paktu
zaměstnanosti lze hodnotit jako nejpřínosnější aktivity vedoucí
k získání ﬁnančních zdrojů pro Ústecký kraj. Další významnou
aktivitou PZ je realizace záměrů dotačních poradenských pracovišť. V říjnu byla otevřena dvě dotační poradenská místa – v budově krajského úřadu a v Evropské obchodní akademii Děčín.
V listopadu přibude centrum v Mostě.

listopad 2014

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz), zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Pokud se týká našeho hnutí
S.cz, tak musím a chci uvést,
že jsme podle mého názoru
pomohli a zapojili se do řízení
Krajské zdravotní, a.s., myslím
tím hlavně významnou práci
Ing. Zelenky. Rovněž aktivně
pracujeme v Radě Regionálního
operačního programu Severozápad, kde se angažuji hlavně
já. Ostatní kolegové a kolegyně
se svými zkušenostmi podílejí
na práci v komisích a výborech.
Věříme, že při dalších volbách
nám voliči dají ještě více důvěry,
abychom se mohli již přímo podílet aktivně na vedení našeho
kraje, neboť jsme již v několika
městech ukázali, že co slíbíme,
to dodržíme.

na zřizovatele. Podobně se kraj
rozhodl pokračovat další etapou
projektu Časná deﬁbrilace –
před několika lety jsme byli první, kde se tento projekt uskutečnil a zachraňuje mnohé životy.
Samostatně by se dalo mluvit
o Krajské zdravotní, s novým vedením se podařilo celou společnost stabilizovat. Mimo jiné se
podařilo dosáhnout přiznání statutu Komplexního onkologického
centra pro MNUL se spolupracujícím pracovištěm v Nemocnici Chomutov. Začala kompletní
rekonstrukce Nemocnice Most,
a ke kladům patří i dobudování
sítě stanic Zdravotnické záchranné služby. Uvědomujeme si i nedostatek praktických lékařů a spolu s KZ hledáme cesty k řešení
tohoto palčivého problému. Trvalá pozornost je věnována i zajištění Lékařské pohotovostní služby,
a to ve spolupráci s městy v kraji.
Každoročně na ni kraj uvolňuje
potřebné ﬁnanční prostředky.
Máme i jeden dluh – stále nemáme záchytnou protialkoholní
stanici. Zde není největším problémem nedostatek ﬁnančních
prostředků, hlavním důvodem
je to, že se nám dosud nepodařilo získat jejího provozovatele.

investování do jednotlivých pěti
krajských nemocnic. V oblasti
životního prostředí je přínosem
pro občany tzv. Kotlíková dotace, dále podpora IZS i obnovení
fungování ROP Severozápad.
V oblasti školství se kraj přihlásil s projektem Přírodovědné
a technické vzdělávání. Velkým
úspěchem je i rozhodnutí ČOV
přidělit nám Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v r. 2016.
Podporujeme modernizaci škol
a školských zařízení a rozhodně
je třeba ocenit rozdělení 15 mil.
Kč v rámci koncepce na podporu
mládežnického sportu.
Stále je co vylepšovat, zejména
v dostupnosti zdravotní péče, nedostatku lékařů, zřízení záchytky
(na tom se již pracuje). Dále se
potýkáme s problémy, které jsou
i mimo kompetenci kraje (výplaty dávek, příspěvků a doplatků
na bydlení a podobně).

Fond solidarity Evropské unie
Rada doporučila rozdělení ﬁnančních prostředků oprávněným
žadatelům v Ústeckém kraji – Povodně 2013 – 2. kolo a zastupitelům je navrženo rozhodnout o poskytnutí dotace k opatřením
Fondu solidarity Evropské unie SEU v celkové výši 8 764 766 Kč
celkem čtrnácti městům a obcím v regionu.

NAVŠTÍVILI NÁS

Srbové se zajímali hlavně
o náš záchranný systém
Stanislav Rybák (KSČM),
1. náměstek hejtmana,
s gescí mj. zdravotnictví
Za jeden z nejvýznamnějších
výsledků považuji schválení
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020
zahrnující širokou škálu činností od prevence přes akutní
lékařskou péči až po lázeňskou
péči. V letošním roce byl schválen jako pilotní projekt program
Podpora zvýšení komfortu pacientů při akutní lékařské péči,
jehož součástí bylo poskytnutí
prostředků všem poskytovatelům akutní péče bez ohledu

D

voudenní návštěva delegace ze Srbské republiky byla věnována hlavně získávání zkušeností z fungování integrovaného záchranného systému. Ten patří v Ústeckém kraji k nejpropracovanějším v celé ČR.
Od podpisu memoranda o porozumění mezi Ústeckým krajem
a městy Vršac a Bela Crkva, Regionálním centrem pro sociálně-ekonomický rozvoj a Národním úřadem práce Srbské republiky
se uskutečnila řada návštěv kolektivů v oblasti Jižní Banát nebo
v Ústeckém kraji. Zcela nedávno to byla návštěva hejtmana Oldřicha Bubeníčka s doprovodem v partnerské oblasti.
Hosty ze Srbské republiky přivítal ve čtvrtek 6. listopadu
na Krajském úřadu Ústeckého kraje Luboš Trojna, vedoucí kanceláře hejtmana, následné prezentace a promítání ﬁlmu o práci
IZS byli přítomni pracovníci krizového řízení kanceláře hejtmana a odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Členové
srbské delegace byli vpodvečer na vernisáži výstavy fotograﬁí
z projektu Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví
a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních škol
ve městech Vršac a Bela Crkva a v Ústeckém kraji. Vernisáže
na krajském úřadu se zúčastnil rovněž rada velvyslanectví Srbské republiky Stefan Tomaševic. Ve čtvrtek večer se hosté ze Srbska setkali také s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
Pokračování na straně 4

Pavel Csonka (ČSSD),
předseda Výboru pro
zdravotnictví a sociální věci
Nejprve o kladech: V sociálních
službách byla zpracována koncepce fungování krajských příspěvkových organizací, a to jak situační, tak k možnostem dalšího
jejich rozvoje. Je také připravena
protidrogová strategie nebo plán
vytváření rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením.
Přínosem je Pakt zaměstnanosti nebo koncepce poskytování
zdravotních služeb v našem kraji. Úspěchem bylo znovuzískání
statutu onkologického centra
v Chomutově nebo program
Lůžka do nemocnic v hodnotě
5 milionů korun a pozitivem je

Vladislav Raška (ODS),
předseda kontrolního
výboru ZÚK
Tak už to jsou dva roky. Při
přečtení dnešního tématu jsem
si opět uvědomil, jak ten čas
strašně rychle letí. Připadá mi to
jako včera, co jsme zasedli do lavic zastupitelů vyššího územně
samosprávného celku Ústeckého kraje. V případě našeho
klubu, který je sedmičlenný,
do lavic opozičních. Je potřeba
korektně říci, že námi navržení zástupci a my sami máme
možnost pracovat v poradních
orgánech (komisích) Rady a výborech Zastupitelstva, kde v případě výboru kontrolního máme
post předsedy. Na základě uplynulého období mohu s klidným
svědomím konstatovat, že naši
zástupci se všichni do jednoho
účastní řádně pracovních jednání a jsou přínosem pro samotný
průběh zasedání včetně formulovaných závěrů, výstupů či
usnesení, a to včetně samotného
veřejného zasedání krajského

zastupitelstva, které může široká veřejnost od ledna tohoto
roku sledovat v online přenosu.
Vím, jak je ošidné a subjektivní hodnotit svoji vlastní práci,
jedno je ale jisté… to zásadní
ohodnocení přinesou samotní
voliči, kteří se budou v roce 2016
rozhodovat, komu dají svůj hlas.

Jiří Řehák (PRO! Kraj),
krajský zastupitel
Hnutí Pro! Kraj je v krajské
politice nováčkem, v minulých
volbách získalo 6 mandátů.
Za dva roky své existence se stalo
významnou opoziční silou, naši
zastupitelé patří během zastupitelstva mezi nejčastější diskutéry.
Jako jediný politický subjekt nemáme v zastupitelstvu zástupce
v řídicích orgánech kraje či ve velkých a krajem kontrolovaných ﬁrmách (např. Krajská zdravotní),
a tak si můžeme dovolit ten luxus
být naprosto nezávislou opozicí.
Podařilo se nám společně s veřejností otevřít témata odpovědnosti za problematické investice
ROPu a aktivizovali jsme tisíce
lidí, kteří připojili podpis pod požadavek, aby se náš kraj soudně
domáhal způsobených škod. Zasadili jsme se o řešení situace bývalého kancléře Konopáska, jsme
aktivními členy krajských výborů.
Ne vše se nám ale daří, v rozporu s demokratickými principy a bez jakéhokoli vysvětlení
jsme byli odstraněni z kontrolního orgánu Krajské zdravotní,
mnoho materiálů při zasedání
ZÚK přichází buď pozdě, anebo dokonce takzvaně „na stůl“,
takže nemáme možnost všechny kontroverzní ﬁnanční výdaje
a rozhodnutí dostatečně prověřit. Máme minimální zastoupení
v komisích, kde často sedí lidé
dosazení vládnoucími politickými stranami, a ne odborníci.
Ale to, jak svou práci vidíme
sami, není zas až tak podstatné.
Skutečné vysvědčení napíší voliči za necelé dva roky.

Španělský investor na zónu Triangle

V

pátek 30. října se na Krajském úřadu Ústeckého
kraje uskutečnil podpis rezervační smlouvy se španělským investorem Gonvarri
Corporación Financiera, S. L.
Společně s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem smlouvu
za španělskou stranu podepsal představitel společnosti
Carlos Monteagudo Tejedor.
Firma Gonvarri chce zkušební provoz spustit za rok a zaměstná v krajské průmyslové
zóně 125 lidí.
Předpokládaná výše počáteční investice ﬁrmy zabývající
se výrobou komponent pro automobilový průmysl dosáhne
přibližně 247 milionů Kč a plánuje se vytvoření až 125 přímých
pracovních míst do konce roku
2017.

CARLOS MONTEAGUDO TEJEDOR (vlevo) a Oldřich Bubeníček při podpisu smlouvy.
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V

zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun, který je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, byl 18. října 1. zámecký ples, první
po více než 230 letech. Naposledy se tu tančilo
u příležitosti loveckých honů v roce 1782 díky knížeti Janu Nepomuku I. ze Schwarzenbergu.

J

ako ocenění přístupu kraje, účinné a rychlé pomoci a osobního zájmu převzal hejtman Oldřich Bubeníček obce z rukou starosty Křešic Václava Kovaříka čestnou medaili.
Stejné uznání dostal i ředitel krajského úřadu Milan Zemaník
(na snímku stojí vlevo) za činnost celého úřadu.

V

Ústí n. L. se konal 12. kongres Evropské sítě
chemických regionů ECRN (European Chemical Regions Network), jejímž členem je rovněž
Ústecký kraj. Zúčastnilo se ho na 70 delegátů
z různých částí Evropy. Členem výkonného výboru
ECRN je krajský zastupitel Petr Fiala.

Ú

stecký kraj se úspěšně prezentoval
na specializovaném veletrhu PAMÁTKY
2014 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.
U zahájení byla Jitka Sachetová, radní kraje
pro oblast kultury a památkové péče. V expozici kraje byly též fotograﬁe objektů před opravou a po její realizaci.

N

a mosteckém hipodromu skončila dostihová sezóna. Poslední dostih – Českomoravská cena – byl pod záštitou Ústeckého
kraje. A podle programu závodiště to byla
i poslední velká akce pro veřejnost. Během sobotního odpoledne
diváci viděli pět rovinných dostihů a dvě steeplechase.

E

lektromobilita si úspěšně razí cestu do severočeského regionu. Po Chomutovu má
svou veřejnou dobíjecí stanici také Ústí nad
Labem, a to v OC Forum. Jedním z cílů projektu ČEZ je podpora
tomuto způsobu dopravy v ČR. Ústecký kraj je jedním z významných partnerů projektu ČEZu.

S

předsedou Podnikatelského svazu pekařů
a cukrářů ČR Jaromírem Dřízdalem (na snímku) hovořil hejtman mimo jiné o cestách k navyšování učňů těchto oborů na středních školách kraje.
Je jich kritický nedostatek, stejně jako pracovníků pekáren nebo mistrů odborného výcviku.

P

ět studentů teplické Hotelové školy bude mezi
112 soutěžícími z 31 škol celostátní gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Hlavní
surovinou pro přípravu pokrmů je tuňák. Finále
bude 2. 12. v Praze. Nejlepší soutěžící si rozdělí ceny v hodnotě 20 000 Kč.

Z

e srpnového čtvrtého místa se na aktuální
třetí pozici žebříčku oblíbenosti hejtmanů
dle průzkumu společnosti SANEP posunul představitel Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. V říjnu získal 48,3 % kladných hlasů;
první byl Michal Hašek (Jihomoravský kraj) s 52,8 %.

T

ři roky trval přeshraniční projekt Cíl3
Podpora přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví v oblasti vzdělávání, zvyšování kvaliﬁkace a odborné spolupráce, který rozvíjel
spolupráci mezi nemocnicemi a zdravotnickými školami v regionu
Svobodného státu Sasko a Ústeckého kraje.

N

a návštěvu Speciální základní školy
a speciální mateřské školy v Teplicích,
p. o. kraje, zavítal u příležitosti zasedání školské rady (preventivní program či environmentální vzdělávání) hejtman. Na prohlídce školy ho doprovázela ředitelka Vanda Korandová.

V

e sportovní hale v Chomutově byl
ve dnech 4.–5. 11. jubilejní 20. veletrh
středních škol. Zúčastnila se ho i Střední škola
technická, gastronomická a automobilní Chomutov, Páteřní škola ÚK, jež propagovala studijní a učební obory,
kterých je pro žáky ze ZŠ plných třicet dva!

N

a půdě ústecké univerzity J. E. Purkyně
se uskutečnilo semiﬁnále logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. V soutěži,
ve které se řeší logické úlohy, se ve třech kategoriích mezi sebou utkali žáci 1. a 2. stupně základních škol a studenti středních škol z celého kraje.

Č

eská republika a Německo hodlají podepsat smlouvu o společném řešení kriminality. Se zmapováním situace pomohla i studie
Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení,
kterou zpracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO).

O

bchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, sekce zemědělská a ekologická, uspořádala vzdělávací akci pro
žáky 8. a 9. tříd ZŠ v Žatci. Žáci druhého ročníku předváděli ukázky
z výuky předmětů, které souvisí s kvalitou životního prostředí.
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U výrobce autobusů Solaris
Radní pro dopravu Jaroslav Komínek spolu se zástupci příslušného odboru krajského úřadu pokračuje v kontrolních cestách do provozů výrobců
nových autobusů, které nasadí krajští dopravci
v rámci Dopravy Ústeckého kraje od ledna 2015.
Třetí návštěva proběhla ve společnosti Solaris Bus
& Coach S.A. v polské Poznani.

K

rajská delegace si prohlédla
celý proces výroby vozidel
pro dva z dopravců Dopravy Ústeckého kraje, společnosti ARRIVA Teplice, s.r.o., a BusLine, a.s.
Zástupci objednatele tak 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 ﬁnální stav autobusů před
dokončením. Následovalo setkání s ředitelem exportu Tomášem
Wozniakem, který seznámil zástupce kraje s historií společnosti
a aktuálním výrobním programem. V provozu společnosti So-

laris Bus & Coach S.A. provázel
ředitel zastoupení prodeje v ČR
Jaromír Ručka a vedoucí obchodního útvaru Roman Zdráhal.
„Návštěvou výrobců autobusů
prověřujeme způsob zadání výroby jednotlivými dopravci, ověřujeme splnění zadávacích podmínek
objednatele v praxi a ujišťujeme
se, že vozidla budou připravena
k nasazení do provozu včas od začátku roku 2015. Potvrzuje se, že
kvalita výroby vozidel pro Ústecký
kraj je vysoká, a věřím, že cestující budou maximálně spokojeni,“
konstatoval radní Komínek.
Příjemným překvapením byl
rozsah a vysoká kvalita práce výroby na všech 4 pracovištích, kte-

rá se nacházejí v Poznani a okolí.
Solaris nevyrábí jen autobusy
a trolejbusy, ale i tramvaje. V počáteční fázi výroby jsou všechny
druhy dopravních prostředků
ve stejném závodě. Radní pro dopravu Jaroslav Komínek ocenil
nejen samotnou kvalitu výroby,
ale i sociální program s beneﬁty
pro zaměstnance, který tento významný zaměstnavatel v regionu
Poznaň poskytuje. Solaris má

Mezi Mercedesy v Mannheimu

zastoupení ve 28 zemích a Česká
republika je třetím největším odběratelem.
Autobusy Solaris zelené barvy
v počtu 31 kusů budou od ledna
2015 využívat cestující v oblastech Teplicko, Ústecko a Děčínsko. Z ﬂotily zelených autobusů
Dopravy Ústeckého kraje nabízejí nejvyšší kapacitu míst a nasazovány budou na páteřních linkách.

DOPRAVA
ÚSTECKÉHO
KRAJE

Jaroslav Komínek zakončil spolu se zástupci
oddělení dopravní obslužnosti sérii kontrolních cest do provozů
výrobců nových autobusů, které nasadí smluvní dopravci Ústeckého
kraje od ledna 2015.
Poslední čtvrtá návštěva
proběhla ve společnosti
Daimler Buses, EvoBus
Bohemia, s.r.o., v německém Mannheimu.

N

ávštěva z Ústeckého kraje
úvodem absolvovala zajímavou prezentaci do historie ﬁrmy Mercedes Benz. Stejně jako
v předešlých případech následovala prohlídka celého procesu
výroby vozidel pro smluvního
dopravce Ústeckého kraje, akciovou společnost ČSAD Slaný,
a.s. Zástupci objednatele dopravní obslužnosti v Ústeckém
kraji se zástupci dopravce tak
měli opět možnost zhlédnout
kompletní výrobu jednotlivých
vozidel a podrobné představení
konkrétního objednaného mo-

V MANNHEIMU se radní Jaroslav Komínek (vpravo) seznamuje s výrobou autobusů pro jednoho z dopravců
Ústeckého kraje.

delu autobusu Citaro LE ze strany technického ředitele prodeje
autobusů Mercedes Benz pro
ČR Václava Beránka.
Návštěvami u výrobců autobusů byl prověřován způsob
zadání výroby jednotlivými
smluvními dopravci, který byl
konfrontován s plněním zadávacích podmínek objednatele

v praxi. Zároveň byla ověřována
stěžejní skutečnost vyplývající
z uzavřeného smluvního vztahu,
tedy stav, že objednaná vozidla
budou připravena k nasazení
do provozu včas od začátku roku
2015.
„Potvrdilo se naše očekávání,
že autobusy Mercedes Benz jsou
kvalitní a v některých bezpeč-

nostních prvcích jak pro cestující, tak i pro řidiče, jdou i nad
rámec zákonných povinností,“
zhodnotil poslední inspekční
návštěvu radní Komínek.
Autobusy Mercedes Benz Citaro LE zelené barvy v počtu 42
kusů budou od ledna 2015 využívat cestující v oblastech Dolní
Poohří a Litvínov – Bílina.

Silničáři se připravili na zimu
N
a polygonu v areálu mosteckého autodromu (Centrum
bezpečné jízdy) se uskutečnilo letos již několikáté školení a praktický nácvik zvládání nebezpečných situací pro řidiče Správy
a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., kteří obsluhují těžkou
techniku. Před zimním obdobím si tak řidiči vyzkoušeli jízdu
na mokru, brzdění a smyky.

Proškoleni byli řidiči, kteří
v zimním období vyrážejí jako
první na zasněžené a zledovatělé
silnice, přitom se na ně vztahují
všechna pravidla jako na běžné
účastníky silničního provozu.
Cvičné jízdy na autodromu umožnily řidičům využít plně všechny
možnosti, které moderní vozidla
a jejich technika nabízejí, hlavně
se pořadatelé zaměřili na zvlád-

nutí těžkých strojů
v mimořádných
podmínkách. Školení se skládalo ze
dvou částí – teoretické a praktické.
Do praktické části
byla zařazena například jízda zručnosti a škola
brzdění a smyku. Pro výcvik se
používala nově zakoupená vo-

zidla, která má díky ﬁnanční
podpoře Ústeckého kraje Správa
a údržba silnic k dispozici.

Krajská tatrovka si zahraje v televizi
P

ro pořad Automotorevue
natáčel štáb České televize
situaci, kdy nákladní vozidlo vjede do tzv. retardéru, tedy pásu
hrubých kamínků ve zvláštním
pruhu. Ten slouží jako brzdný pás
pro vozidla, kterým selhaly brzdy
a nemají šanci bezpečně zastavit.
Pořad byl natáčen na silnici nad
městem Dubí, kde v minulosti havarovalo mnoho kamionů
a bylo zachráněno několik životů.
Celá akce proběhla za asistence

Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, která rovněž poskytla
vozidlo TATRA. To řídil jeden
z nejzkušenějších jezdců RALLY

DAKAR, spolujezdec, létající
manažer a člen doprovodných
týmů, legendární Josef Kalina.
Pořad odvysílá Česká televize

na programu na ČT2 v sobotu
29. listopadu v 15.55 s reprízou
4. prosince v 11.25.
SÚS ÚK a Jan Pechout, Besip

Ústecký kraj
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Cena hejtmana MUDr. Janu Schramlovi, Ph. D.
L

aureátem jedné z pěti letos
udělených Cen – za zdravotní
oblast včetně záchrany lidského
života, se stal přednosta kliniky
urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Jan Schraml, Ph. D.,
šestačtyřicetiletý špičkový odborník na nejmodernější operační metodu za využití robota da Vinci.
Doktor Schraml, ač Pražák, se
úspěšně etabloval v našem kraji
už před dvaceti roky. Postupoval
na funkčním žebříčku tehdejšího
primariátu, byl dokonce nějakou
dobu náměstkem ředitele Masarykovy nemocnice, jedné z pěti závodů Krajské zdravotní, a.s. Nakonec
ale zůstal pevně spojen jenom s oddělení urologie, kde se stal v prosinci roku 2003 primářem.
Ještě než postoupil dr. Schraml do čela nově ustavené kliniky
v únoru letošního roku, jedné ze
současných osmi fakultních klinik
úzce spojených s ústeckou univer-

zitou J. E. Purkyně, začaly první
krůčky robotické chirurgie v Masarykově nemocnici. Její multioborové centrum vzniklo v roce 2008
a už o rok později tu Jan Schraml
spoluzakládal školicí centrum robotické chirurgie. Ta se v Ústí nad
Labem stala jakousi výkladní skříní lékařství jedenadvacátého století
nejen v městě na Labi a v kraji, ale
de facto v celé naší zemi.
Pokud učiníme ještě jedno krátké ohlédnutí do minula, pak řekněme, že MUDr. Jan Schraml se učil
prvním chirurgickým krůčkům
po absolvování 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy na 1. Chirurgické klinice Všeobecné fakultní
nemocnice pod vedením prof. Pečkové, doc. Švába a prof. Šimona…
a v současnosti on sám učí robotickou chirurgii v mnoha státech,
především střední a východní
Evropy. Přednosta Schraml má
spousty „žáků“, patří k nim například i prof. Babjuk, předseda uro-

logické společnosti a přednosta
urologické kliniky v motolské Fakultní nemocnici, a spolu s primářem Rejholcem z Děčína šíří nadále věhlas Ústeckého kraje a jeho
moderního lékařství v cizině. Své
znalosti předává MUDr. Schraml
i u nás, to je logické. Učí i na II.
LF a při přejímání Ceny hejtmana Ústeckého kraje si vzal s sebou i nejbližší spolupracovníky
– koordinátorku centra robotické
chirurgie Jitku Postlerovou, svého zástupce dr. Marka Broula a
docenta Jarolína, zakladatele moderní urologické operativy v ČR.
Finanční odměnu určenou každému z laureátů Ceny hejtmana věnoval dr. Schraml na další rozvoj
robotiky. Cenu totiž chápe jako
ocenění celého kolektivu, jemuž
má čest stát v čele.
Dnes má Masarykova nemocnice dva roboty da Vinci, které
neberou operatérům práci, jak
by si někdo mohl myslet, ale vý-

razně zlepšují kvalitu zákroků.
Bylo jich od roku 2008 několik
tisíc, třeba jenom vloni 620 onkologických výkonů a téměř dvakrát tolik zákroků s podezřením
na zhoubný nádor prostaty.

MUDr. Jan Schraml je špičkovým chirurgem, školitelem nových
operačních postupů s využitím
robotů, přednostou kliniky. A také
vášnivý milovník lyží a kola. K těmto aktivitám vede i dvanáctiletého

syna Šimona a patnáctiletou dceru
Báru.
Cena hejtmana Ústeckého kraje
za rok 2013 je rozhodně ve správných rukách Jana Schramla, které
zachraňují životy.

Výroční ceny Masarykovy nemocnice za rok 2013 za vědeckou a publikační činnost
Výroční ceny Masarykovy nemocnice za rok 2013
za vědeckou a publikační činnost byly předány generálním ředitelem Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petrem Fialou a předsedou Vědecké rady KZ, a. s.,
prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc. Předávání
cen se uskutečnilo v rámci říjnových oslav 120. výročí založení ústecké nemocnice a v rámci její Vědecké konference.

V PRŮBĚHU slavnostního večera
byl rovněž pokřtěn almanach
Od historie k současnosti, výjimečná publikace o historii ústeckých
nemocnic od 13. století do současnosti, jejímž hlavním autorem je
MUDr. Josef Liehne. Kmotrami almanachu se staly Tereza Kostková
a Lenka Kocmanová Taussigová.

I. Hodnocení vědecké činnosti
oddělení:
• Neurochirurgická
klinika
MNUL

• Dětská klinika MNUL
• Klinika úrazové chirurgie
MNUL
II. Republiková prvenství
• MUDr.
Robert
Bartoš,
Ph.D. (neurochirurgická klinika), za v ČR první provedený kombinovaný supracerebelární-transtentoriální přístup
k mesiotemporální oblasti
(prosince 2013): *předneseno
na Kuncově memoriálu v Praze *publikace o prioritním přístupu přijata do impaktovaného časopisu Cesk Slov Neurol
Neurochir v 4/2014.
• Kolektiv kliniky úrazové chirurgie vedený přednostou
MUDr. K. Edelmannem,
Ph.D., který svými vynikajícími výsledky dosáhl na zařazení do sítě německých
traumacenter na úrovni „přidružené“. Žádné jiné pracoviště v ČR tohoto statutu nedosáhlo a je to ojedinělý statut
i v rámci Evropy. Přijímací
proces probíhal dva roky.

Zleva jsou Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., Ing. Petr Fiala, MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., MUDr. Ivan Humhej (kategorie I.)

III. Příkladná reprezentace
• Kolektiv
neurochirurgické
kliniky vedený profesorem
MUDr. M. Samešem, CSc.,
za uspořádání: Professor Bertalanffy Brain Stem Live Microsurgery – mezinárodního interaktivního workshopu v Ústí
nad Labem, 26.–28. 11. 2013.
Světově uznávaný odborník na operace v mozkovém
kmeni provedl dvě živé operace v MNUL, poté přednášel
ve výukovém centru MNUL,

V pátek 7. listopadu navštívili členové delegace
z Jižního Banátu jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to
v doprovodu ředitelů nebo vedoucích pracovníků a s oborným výkladem. Zajímali se o krizovou
připravenost všech složek IZS vyplývající z bezpečnostní politiky státu a dozvěděli se rovněž podrobnosti o havarijních plánech Ústeckého kraje
a obcí s rozšířenou působností.
Prohlédli si operační středisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje i podobná zařízení

survival and tissue ingrowth in
spinal cord injury reconstruction: a comparative study of 4
methacrylate hydrogels. (Hejčl
A., Růžička J., Kapcalová M.,
Turnovcová K., Krumbholcová
E., Přádný M., Michálek J., Cihlář J., Jendelová P., Syková E.).
VI. Sesterská prezentace:
• Kamila Martincová (gast
enterologie – endoskopické centrum) za přednášku:
Dvoustupňová
dezinfekce
na našem pracovišti na 20.

mezinárodní konferenci Nemocniční epidemiologie a hygiena v Brně.
• Bc. Svatava Nováková (chirurgické oddělení) za přednášku: The story of the admirable trombone player na 12.
ECET kongresu v Paříži.

Saská inspirace v péči o seniory

NAVŠTÍVILI NÁS
Dokončení ze strany 2

na workshop přijeli odborníci z celé ČR včetně bývalého
přednosty prof. Beneše.
IV. Publikace:
• MUDr. Jaroslav Škvor, CSc.
(dětská klinika), za publikaci:
Dětská andrologie (Jaroslav
Škvor, Marta Šnajderová).
V. Článek s IF
• MUDr. Aleš Hejčl (neurochirurgická klinika) za článek:
Adjusting the chemical and
physical properties of hydrogels leads to improved stem cell

na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru ÚK a Zdravotnické záchranné služby
ÚK. Všechna ředitelství těchto složek IZS sídlí
v krajském městě Ústí nad Labem.
V delegaci byli Zoran Tasić, náčelník Jihobanátského okruhu – Pančevo, Stanko Petrovic, starosta
města Bela Crkva, Aleksandra Panić, radní pro oblast kultury města Vršac, Vesna Brankov, člen obecni rady města Vršac pro oblast hospodářství, Marina
Putnik, asistentka starosty Vršace pro zahraniční
spolupráci, Ljubiša Milosavljević, poradce starosty
Vršace, a Vlastenka Krišan, tlumočnice.

D

o saského zařízení pečujícího o seniory, a to zejména
s demencí a Alzheimerovou chorobou, vyrazil na výměnnou stáž
předseda výboru pro zdravotnictví a sociální věci Pavel Csonka
spolu s předsedou Krajské rady
seniorů Aloisem Malým a vedoucími pracovníky sociálního
odboru krajského úřadu Petrou

Lafkovou a Karlem Giampaolim.
Delegace se seznámila se systémem zdravotního pojištění
v Sasku, kde je asi 1700 stacionárních zařízení a 1050 ambulantních pečovatelských služeb.
Také se inspirovala systémem
posuzování zdravotního stavu
občanů a jednotlivými stupni
pečovatelských služeb včetně ﬁ-

nancování. V rámci diskuze byla
řešena další možná spolupráce
v rámci nového programovacího
období (Přeshraniční kooperační program ČR – Sasko 2014–
2020) v rámci Fondu malých
projektů a v rámci mezinárodní
studie pro přenos dobré praxe
v péči o seniory s Alzheimerovou
chorobou.

Jak zajistit důstojné bydlení

K

rajský radní Pavel Csonka se
sešel s předsedou Sdružení
nájemníků ČR Milanem Tarabou,
zástupcem veřejného ochránce práv Miroslavem Přidalem,
poslankyní Hanou Aulickou –
Jírovcovou a se zástupci úřadu
práce i krajské rady seniorů, aby
společně projednali problematiku bydlení seniorů. „Hlavním
problémem je ekonomická stránka života seniorů, hlavně těch samostatně žijících. Jejich stávající

starobní důchody mnohdy nestačí na pokrytí nákladů za bydlení,
jídlo a léky. Přitom za bydlení často zaplatí více než 50 procent své
penze,“ uvedl k problematice Pavel Csonka (na našem snímku).
Na program pracovního setkání
byla i příprava novely programu
výstavby bytů pro nízkopříjmové
skupiny, mezi které patří i senioři.
Sdružení nájemníků podle předsedy Milana Taraby i nadále nabízí seniorům pomoc a poradenství

ve svých informačních kancelářích ve městech.
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Deset nejlepších v soutěži Dobrá škola
U příležitosti setkání všech ředitelů středních škol zřizovaných Ústeckým krajem předala náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová ﬁnanční šeky pro vítězné školy v soutěži Dobrá škola. Letos ji vyhrálo Gymnázium Jateční Ústí nad Labem, trofej a šek řediteli školy Alfrédu
Dytrtovi předal spolu s náměstkyní i hejtman Oldřich Bubeníček.

D

o soutěže se mohly zapojit školy, které
jsou zřizované Ústeckým krajem. Postupně pak získávaly body v jednotlivých
hodnocených oblastech, například v úspěšnosti ve vědomostních soutěžích, ve spolupráci s vysokými školami a se zaměstnavateli, dále ve vydavatelské činnosti, např.
za vlastní školní časopis, v oblasti vzdělávacích kurzů a ve výsledcích ve vzdělávání.
Peníze školy využijí například na nákupy
pomůcek a další možnosti, jak zlepšit výuku,
a tím i studijní výsledky svých žáků. Přesně

stanovenou část odměny (15 % z celkového
získaného ﬁnančního ohodnocení) může
škola použít na ocenění zaměstnanců školy.
Oceněné školy v soutěži Dobrá škola Ústeckého kraje:
1. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční
ul., ve výši 1 000 tis. Kč,
2. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců,
750 tis. Kč,
3. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova, 500 tis. Kč,

4. Podkrušnohorské gymnázium, Most,
400 tis. Kč,
5. Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí, 350 tis. Kč,
6. Gymnázium, Kadaň, ul. 5. května, 300
tis. Kč,
7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb
a Základní škola, Ústí nad Labem, 250
tis. Kč,
8. Střední škola technická, Most, 200 tis.
Kč,
9. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, 150 tis. Kč
a
10. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova ul., 100 tis. Kč.

JANA VAŇHOVÁ blahopřeje Jaroslavu Marešovi, řediteli Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem (Resslova ul.) k třetímu místu v soutěži
Dobrá škola Ústeckého kraje školního roku 2013/2014.

Sokrates o středním vzdělávání

Kontakty v polské Ostrodě

U

Z

ž třináctý ročník regionálního veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1
se 2. a 3. listopadu uskutečnil
v mostecké sportovní hale.
Pořádala jej Okresní hospodářská komora v Mostě spolu
se Skupinou ČEZ a Krajskou
pobočkou Úřadu práce ČR.
U zahájení veletrhu byla také
Dagmar Waicová, předsedkyně krajského zastupitelského
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Návštěvníky veletrhu byli nejen žáci, kteří

za tři čtvrtě roku opustí základní
školy, ale také jejich rodiče. Mostecký Sokrates je rovněž akcí
z nejrůznějších aktivit ke snižo-

vání nezaměstnanosti v regionu,
vždyť čím vyšší vzdělání mladí
lidé mají, tím větší šanci mají
uplatnit se v praxi.

ástupci páteřních středních
škol Ústeckého kraje navštívili na základě Smlouvy o spolupráci mezi Okresem Ostroda
v Polsku a Ústeckým krajem potencionální partnery pro výměnné pobyty studentů středních škol
přímo v Ostrodě. Výsledkem třídenní návštěvy je jedna podepsaná smlouva o partnerství a dohoda mezi dalšími školami.
Vyšší odborná škola a Střední
škola ve Varnsdorfu navázala partnerství se Střední odbornou ško-

lou St. Petöﬁ v Ostrodě, které stvrdila podpisem smlouvy (výměnné
praxe v gastronomických, technických a ekonomických oborech).
Do Ostrody vycestovali i zástupci Gymnázia a Střední odborné školy Dr. Václava Šmejkala
Ústí n. L. a Střední odborné školy
energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov. Exkurze
ve středních školách s pestrou
paletou oborů je tím nejlepším
způsobem, jak získat informace

přímo z místa. „Spolupráce s polským okresem Ostroda nabývá
čím dál tím více konkrétní podoby. Vážím si rychlosti a ochoty
polských kolegů realizovat projekty z prostředků Evropské unie,
konkrétně z programů Komenius, Leonardo a Erasmus s cílem
zprostředkovat studentům výměnu zkušeností a nabytí nových
informací“, uvedl v Ostrodě Jan
Szántó, radní Ústeckého kraje
mj. pro zahraniční vztahy.
Připravila E. Herzogová

Klášterecký Přírodovědný den
Na Gymnáziu a Střední odborné škole v Klášterci nad
Ohří se koncem října uskutečnily akce v rámci projektu
Přírodovědné a technické vzdělávání v Ústeckém kraji.

nové banky a o sociálních problémech klientů tohoto sdružení.
Velký zájem vzbudily u studentů chemické workshopy vedené
pracovníky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, stejně jako přednáška Hany Eliášové
z Kriminalistického ústavu v Praze. Oživením byla bezesporu přednáška s praktickou činností nazvaná Roboti. Víte, že i robot dokáže
během několika minut složit Ru- ŘEDITEL VARNSDORFSKÉ ŠKOLY Petr Jakubec (uprostřed) podepisuje smlouvu se Střední odbornou školou
bikovu kostku? Pro maturanty St. Petöﬁ v Ostrodě. Vlevo je radní Jan Szántó.
téměř nepochopitelné, pro Martina Hlinovského z Katedry řídicí
techniky FEL ČVUT v Praze běžná
praxe. Mořská bioložka Martina
a stejné zemi, co my, by- třičný. Za naši školu byli opět
Karásková z Přírodovědecké fadlí tu s námi stromy, mlčí vysláni studenti 1. ročníku,
kulty Jihočeské univerzity měla tři „
přednášky o největších zabijácích a hledí si svého listíčka zele- kteří připravili pro děti krátký
oceánů a o korálových útesech ného...“, zněla píseň od pánů program. Vše se odehrávalo
s krátkými ﬁlmy z potápění. Pes- Svěráka a Uhlíře za doprovo- tentokrát v prostorách zahrady
trá paleta aktivit byla obohacena du kytar a zpěvu dětiček z MŠ MŠ Alergo. Studenti upravili
ještě o přednášku Petra Zacharova Alerga při setkání se studenty jeden úsek zahrady a zavázali
z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR 1. A ročníku zemědělské sekce se, že o tuto část se budou staObchodní akademie a Střed- rat po celý rok. Připravili také
o meteorologických jevech.
Velký dík patří všem odborní- ní odborné školy zemědělské malou ukázku různých druhů
kům, kteří byli ochotni věnovat a ekologické. Společně tu osla- dřevin, obrázky a povídali si
svůj čas a energii našim studen- vili Den stromů, který se v ČR s dětmi o důležitosti stromů, tentokrát pěkně tvarovaný keř –
tům, a samozřejmě i Ivě Peterio- slaví od roku 1906. S nápadem které druhy znají, jaký je náš zimostráz vždyzelený (buxus).
vé a Dagmar Eichlerové, našim přišel bývalý ředitel Botanické národní strom atd. V závěru V jeho okolí budou pokračovat
učitelkám biologie, duším celé- zahrady UK prof. Václav Vět- setkání přišlo to nejdůležitější. v estetických úpravách na jaře.
Jitka Havránková
Ing. Andrea Rábová, OA a SOŠZE
vička a dřevosochař Martin Pa- Studenti za pomoci dětí vysadili
ho projektu.

Den stromů v Žatci

P

rimány čekala aktivita připravená Vojenskými lesy a statky ČR a místní Lesní správou,
nazvaná Botanika a zoologie
zaměřená na lesní společenství.
Do terénu se vydaly i další třídy
a k velmi zajímavým exkurzím
patřila i návštěva kvinty a I. G
na biologické farmě Letní stráň,
jež byla spojena s prohlídkou
ZOO Děčín. Kratší cestu pak
měly před sebou třídy septima a III. G – do sousední obce
Perštejn, konkrétně do místní papírny vyrábějící jako jediná v ČR
ﬁltrační papír, i na další místa.

Budoucí maturantky ze studijního oboru sociální činnost
uvítaly návštěvu Nemocnice Kadaň, kde si prohlédly dětské oddělení, baby box a oddělení LDN.
Zdravotní péči se věnovaly i třídy
tercie, I. S a II. S. Pracovníci Českého červeného kříže z Chomutova učili terciány základům první
pomoci. Přednášku o těhotenství
a porodu pak vyslechly od porodní asistentky NsP Kadaň studentky z odborné školy, které měly ještě zajímavou besedu s pracovnicí
sdružení Svět naděje Karolínou
Jelínkovou o fungování potravi-

Exkurze na zajímavá místa

D

esítky zajímavých míst mohou
navštívit žáci základních i středních škol
z Ústeckého kraje.
Kraj školám v rámci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání
nabízí balíčky exkurzí, při kterých
se děti v praxi setkají s mnoha oblastmi teoretické výuky. Školy si
mohou vybrat z dvaceti balíčků,
každý z nich má dva cíle. Opravdu
je z čeho vybírat. Exkurze výletníky ze ZŠ zavedou v rámci biologie
například do chrámeckého vinařství, svinčického Equiparku či
chomutovského zooparku. Fyziku
pomohou dětem pochopit výlety
do zrcadlového bludiště, na letiště

Václava Havla či do ﬁrmy MEVA Roudnice.
Žáci SŠ si mohou například prohlédnout
kadaňskou nemocnici
a lékárnu, Chempark v Unipetrolu
či muzeum MHD v Praze.
Kraj školám uhradí dopravu
na místo, vstup i lektora. V případě zájmu mohou školy zaslat
rezervaci exkurze či dotaz na adresu donat.p@kr-ustecky.cz.
Do června příštího roku uspořádá kraj 140 exkurzí, 105 je určeno pro žáky základních škol, zbývajících 35 pro studenty středních
škol. Projekt je spoluﬁnancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.

N

Budoucí hasiči a záchranáři se činili
J
iž druhým rokem se na Střední odborné škole energetické
a stavební, Obchodní akademii
a Střední zdravotnické škole Chomutov pořádá v rámci
studijního maturitního oboru
Strojník požární techniky praktický výcvik. Jedná se o kurz
NOV – modul 2 určený pro žáky
třetího ročníku tohoto oboru.
Tato škola jako jediná v Ústeckém kraji, ale i v ČR, splňuje
podmínky MŠMT a Generálního ředitelství HZS ČR.
Jedná se o třítýdenní kurz
rozdělený do tří bloků. V těchto blocích se učí praktickým
dovednostem, které předurčují
hasiče při jejich každodenní

činnosti. První část je zaměřena na cvičební řád jednotek
požární ochrany, zde si osvojují základy při bojových rozvinutích a poznávají úskalí
a nebezpečí. Druhý díl školení
je o práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Jde se o lezecký
výcvik se základy lanové a uzlové techniky. Třetí činnost je
zaměřena na práci a záchranu
na vodě. V první fázi této praktické činnosti na klidné hladině se učí základům pádlování
na raftu, záchranu tonoucích,
skok do neznámé vody a ve druhé části musí tyto dovednosti
uplatnit na tekoucí vodě (viz
snímek).
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O energetické koncepci státu i dalším rozvoji kraje
Dokončení ze strany 1

Konferenci Energetické fórum
Ústeckého kraje 2014 organizovala Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci se společností UNIPETROL, která byla
generálním partnerem letošního
ročníku. „Unipetrol, jako největší
petrochemická a raﬁnérská skupina v České republice, zástupce
energeticky velmi náročného
průmyslu, zcela zásadně vnímá
otázky týkající se budoucího směřování evropské a státní energetické politiky. Proto jsme se rozhodli podpořit odbornou diskuzi
na konferenci zde v Ústí nad Labem,“ uvedl v zahajovacím bloku
Martin Durčák, člen představenstva společnosti Unipetrol.
Jedním z témat konference
bylo budoucí nastavení poplatků za obnovitelné zdroje energií,
které významně zatěžují velké

průmyslové podniky v České
republice. Poplatky způsobené nekontrolovaným rozvojem
solárních elektráren v minulosti přispívají k vysokým cenám

energií, které v porovnání se
zahraničím konkurenčně znevýhodňují české ﬁrmy. Vláda České republiky proto koncem října
schválila novelu energetického

zákona, která by měla mimo jiné
systém poplatků za obnovitelné zdroje změnit. Poplatek by
měl být nově stanovován podle
kapacity (rezervovaný příkon,

hlavní jistič). V současné době
se poplatek určuje podle spotřeby elektřiny.
Energetické fórum se také zabývalo otázkou dalšího rozvoje
Ústeckého kraje. Přítomní hosté
diskutovali mimo jiné o negativní pověsti regionu a některých
předsudcích, které ovlivňují příchod některých investorů
a zejména mladých odborníků.
V souvislosti s poptávkou po kvaliﬁkované pracovní síle ze strany
průmyslových podniků v regionu byla zmiňována i otázka neexistence víceoborové technické
university. V regionu totiž existuje paradox, že i přes vysokou
nezaměstnanost některé ﬁrmy
složitě hledají nové pracovníky.
Situace by se přitom mohla ještě
zhoršit po nedávno oznámeném
příchodu některých velkých investorů.

V rámci panelových diskuzí
na letošním ročníku Energetického fóra Ústeckého kraje vystoupili
mimo jiné Lucie Šestáková, náměstkyně státního tajemníka pro
evropské záležitosti vlády ČR; Gabriela Nekolová, regionální zástupce
zmocněnce vlády pro Ústecký kraj,
Pavel Šenych, vedoucí oddělení kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu; Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje, Martin
Hájek, ředitel Teplárenského sdružení České republiky; Pavel Gebauer, generální ředitel Státní energetické inspekce, nebo Jan Mikulec, výkonný ředitel ČAPPO.
Záštitu nad Energetickým fórem Ústeckého kraje 2014 převzali ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, polský Ministr
hospodářství Janusz Piechociński a prezident Hospodářské
komory ČR Vladimír Dlouhý.

Dobré listy absolventům VŠ

Návštěva Mogilevské oblasti

O

N

kresní hospodářská komora v Mostě ocenila již
po šesté výjimečné znalosti
i uplatnění absolventů vysokých
škol oceněním Dobrý list komory. V letošním roce převzalo toto
prestižní uznání v obřadní síni
Magistrátu města Mostu šestnáct absolventů vysokých škol.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka. Ceremoniálu se zúčastnila náměstkyně hejtmana
Jana Vaňhová, která oceněným
předala dary Ústeckého kraje.
Absolventy přišli ocenit i další
zástupci samosprávy, škol a ﬁrem, které vysokoškoláky podporují. Náměstkyně primátora
města Mostu Hana Jeníčková,
litvínovská náměstkyně primátora Erika Sedláčková a také
zástupce Vršanské uhelné, a.s.,
která je generálním partnerem,
Liběna Novotná. OHK Most,
spolu s vysokými školami, Dobrým listem garantuje znalosti
a dovednosti oceněných absolventů a je připravena pomoci
těmto absolventům při uplatňování se na trhu práce.

Ústecký kraj se do podpory
uplatnění absolventů vysokých
škol aktivně zapojuje. Vybraným
studentům například uděluje vysokoškolská stipendia a spolupracuje s významnými ﬁrmami v regionu na vzniku nových pracovních
míst právě pro absolventy VŠ.
Ocenění absolventi: Bc. Jakub Šmíd, Ing. Lubomír Donát
a Ing. Květa Bereznaninová
– všichni Vysoká škola báňská
–TUO GHF; Bc. Jan Radoň
a Bc. Antonín Čajka – oba Příro-

dovědecká fakulta Univerzity J.
E. Purkyně; Ing. Lukáš Hanzlík
– Fakulta výrobních technologií
a managementu UJEP; Ing. Nikol Kissová, Bc. Pavla Jarošová,
Bc. Hana Hadačová, Ing. Aleš
Fojtík, Bc. Dagmar Konopásková a Ing. Lenka Tichá – všichni
Vysoká škola ﬁnanční a správní,
o.p.s. Most; Bc. Nikola Bringlerová, Bc. Blanka Zbuzková,
Ing. Petr Vozka a Ing. Lucie Šindelářová – všichni Vysoká škola
chemicko-technologická Praha.

a pozvání gubernátora
Mogilevské oblasti v Bělorusku Petra M. Rudnika a díky
úzké spolupráci velvyslanců
obou zemí navštívila delegace
Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem Bělorusko. Cílem bylo
zahájení spolupráce, ke které
přistupují i ostatní kraje České
republiky. Delegaci doprovázela také ředitelka Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
Martina Francírková kvůli navázání kontaktů na hospodářské úrovni.
V rámci pracovní cesty navštívili hejtman a radní Jitka
Sachetová Úřad Mogilevské
oblasti, kde se setkali s vedením

této gubernie. Nechyběly prohlídky místních ﬁrem a diskuze
na téma podnikání, regionální
rozvoj či cestovní ruch. Druhý
den patřil pietní akci u památníku na Buiničském poli a kulturním aktivitám v rámci prohlídek

místních muzeí spolu s ukázkami lidových řemesel. Jednalo
se o první navázání kontaktů
s touto běloruskou oblastí, díky
kterému se v budoucnu může
rozvinout další mezinárodní
spolupráce Ústeckého kraje.

Pocta všem válečným veteránům

Byli jsme na veletrhu v Poznani

Ú

stecký kraj v letošním roce rozšířil účast
na veletrzích cestovního ruchu o polskou Poznaň. Statistiky, ale i poznatky provozovatelů turistických atraktivit a hoteliérů
Ústeckého kraje ukázaly, že i v letošním
roce stejně jako vloni si polští turisté oblíbili nové
destinace České republiky. Hledáček svých prezentačních aktivit namířil Ústecký kraj na polské
destinace s příhodnou polohou z pohledu dopravní infrastruktury, jednou z nich je právě Poznaň.
„Poznaň je dálničně propojena s naším krajem,
stejně jako Wroclav. Je to jedno z kritérií, proč si

Poláci zvykají jezdit do Ústeckého kraje. Co veletrh, to konkrétní poptávka touroperátorů po turistických balíčcích. Zajímavá příroda,
pískovcové útvary Českého Švýcarska,
malebnost kopcovitého Českého středohoří, to je něco, co krajina v Polsku postrádá. Zima
v Krušných horách zase láká nižšími cenami a vysokou kvalitou služeb, takže klesají preference Krkonoš a Poláci míří lyžovat k nám. A fenomén piva
zve do Dolního Poohří,“ uvedl k průběhu veletrhu
radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj, cestovní ruch a zahraniční vztahy Jan Szántó.

Navrhněte osobnosti
na Cenu hejtmana 2014

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček vyzývá
k předložení návrhů na udělení
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014.
Návrhy je možno zasílat
do 28. února 2015. Více informací a příslušné formuláře najdete na webových stránkách
Ústeckého kraje.
Cena hejtmana Ústeckého
kraje oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinské a jiné
výjimečné činy jednotlivých
osob nebo skupin osob. Oceněné osoby musí být některým

z uvedených způsobů spjaty
s Ústeckým krajem: na území
kraje se narodily, žijí, s Ústeckým krajem je spojeno jejich
působení, jejich život, dílo, činnost nebo jejich jednání reprezentuje v určité oblasti Ústecký
kraj a přispívá k jeho věhlasu
a dobrému jménu.
Cena hejtmana Ústeckého
kraje je udělována fyzickým
osobám bez věkového omezení, a to v těchto pěti kategoriích: Regionální rozvoj, Sociální a zdravotní oblast včetně
záchrany lidského života, Věda
a výzkum, Kultura a Sport.

U

pomníku obětí 1. a 2. světové války v horní části Městských sadů v Ústí nad Labem se 11. listopadu sešli účastníci pietního aktu, na němž vzpomněli hrdinství a odkazu všech vojáků, kteří padli
ve válečných operacích i v mírových misích. Věnec Ústeckého kraje položili k památníku předsedové
krajských zastupitelských výborů Pavel Vodseďálek (na snímku vpravo) a Vladislav Raška.
Právě před 96 lety bylo ve francouzském městě Compiègne podepsáno příměří mezi Němci a Francouzi,
a de facto tak skončila 1. světová válka. Od roku 2001 se i u nás tento den slaví jako Den válečných veteránů.

Poradna ve ﬁnanční tísni. Čtvrtý ročník Dne bez dluhů

V

e dnech 12. až 15. listopadu již počtvrté proběhl tradiční Den
bez dluhů, na jehož přípravě se
podílela i Poradna při ﬁnanční tísni,
o.p.s. V těchto dnech se zájemci mohli setkat na vybraných nádražích Českých drah se zástupci poradny, kteří
zodpovídali dotazy přímo v terénu.
Na ústeckém nádraží tak byly řešeny nejen obecné otázky, týkající se
zadlužení domácností, ale i konkrétní dotazy na průběh exekučního
řízení, práva a povinnosti exekutorů, speciﬁka insolvenčního řízení
(osobního bankrotu) či dotazy ke smlouvám o úvěrech a zápůjčkách.

Dva nejčastěji zodpovídané dotazy přinášíme i zde:
Může exekutor kombinovat více způsobů exekuce najednou?
Ano, exekuci lze provést více způsoby najednou, přičemž na každý
ze způsobů exekuce je vydáván samostatný exekuční příkaz. Může
vám tak najednou být zablokován běžný účet v bance a zároveň vám
mohou být prováděny srážky ze mzdy. Kombinace těchto dvou způsobů, připadají-li v úvahu, je velmi častá.
Může návrh na oddlužení podat i osoba, která je zcela bez příjmu?

Ano, může. Insolvenční zákon již oﬁciálně připouští možnost osoby dárce, která se dlužníkovi zaváže,
že mu po dobu trvání oddlužení bude
potřebnou částku, rovnající se potřebné splátce, každý měsíc poskytovat. Je však nutno velmi dobře zvážit,
zda osoba, která je zcela bez příjmu,
skutečně zvládne po dobu pěti let plnit podmínky povoleného oddlužení.
Poradna při ﬁnanční tísni, o.p.s., vám poskytne bezplatnou pomoc, pokud jste se ocitli v situaci, kdy vám vaše dluhy přerostly přes
hlavu. Poradnu naleznete v budově B Krajského úřadu Ústeckého
kraje v Ústí nad Labem, v ulici Dlouhá 15. Do poradny je nutno se
předem objednat.
Nyní nás naleznete i na Facebooku: facebook.com/poradnapriﬁnancnitisni. Bezplatně zde můžete stáhnout vzory důležitých
podání a dokumentů.
Pondělní bezplatná linka: 800 722 722; telefon: 411 135 200;
e-mail: hadas@ﬁnancnitisen.cz; www.ﬁnancnitisen.cz
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Cykloregion Krušné hory spěje do ﬁnále!
D

íky projektu Cykloregion
Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko –německém Krušnohoří vznikl
nový cykloregion, který propojuje
Krušnohorskou cyklomagistrálu
se sousledně běžící cyklotrasou
na německé straně hranice. Jedna z nejvýznamnějších dálkových
cyklotras v Německu protíná
několik horských oblastí a nese
příznačný název Saská středohoří. Propojky spojují tyto dvě cyklotrasy (byly realizovány v letech
2012–2014) a jejich struktura
připomíná „žebřík“. Někde tak
vznikly nově dostavené úseky,
a zároveň byly zpevněny a upraveny povrchy starších cyklotras.
Obě cyklotrasy a jejich propojky
jsou viditelně vyznačeny, a poskytují
tak snadnou a přehlednou orientaci
v terénu. Propojky jsou lehce rozpoznatelné podle cedulek, na kterých
je z jedné poloviny známé označení Krušnohorské magistrály pod
číslem 23 a z druhé pak logo oranžového cyklisty, které představuje
saskou cyklotrasu. Podél stezek
přibývají informační cedule s podrobnou mapou a údaji o hlavních
turistických zajímavostech a přírodě v okolí či s tipy na výlety.

Nový cykloregion tak nabízí
téměř 600 kilometrů okružních
cyklotras s pestrou škálou výletů
pro náročné sportovce i „sváteční“ milovníky cykloturitsiky. Při
využití nově vyznačených cyklopropojení obou tras je možno navštívit dochované plavební kanály,
podívat se na tradiční pálení dřevěného uhlí v milířích nebo třeba
okusit něco z krušnohorské kuchyně na české i německé straně.
V rámci další propagace přibudou i nové webové stránky
o tomto cykloregionu s možností projet ho při několikadenním putování či při několika
jednodenních výletech. Všech-

ny informace budou i v mobilní aplikaci pro chytré telefony
a vznikne také přehledná mapa.
Krušnohorská
magistrála
s délkou 136,5 km je na české
straně nejdůležitější dálkovou
cyklistickou linií podél česko-německé hranice. Některé úseky
však cyklistům nevyhovovaly zejména z pohledu možného střetu
cyklistů s automobily nebo kvůli
špatnému technickému stavu.

V roce 2011 tak vznikla idea zlepšit tuto nádhernou hřebenovou
cyklotrasu a přiblížit její zákoutí.
Projekt Cykloregion Krušné
hory je ﬁnancovaný z prostředků
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Cíle 3 a je realizován na české
straně leadpartnerem – Ústeckým krajem, na německé straně
pak třemi saskými partnery, a sice
Wirtschaftsförderung Erzgebirge
GmbH, Tourismusverband Erzgebirge e. V., KEG Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische
Schweiz mbH.
Koordinace projektu:
Bc. Barbora Hyšková, odbor RR

Teplická výstava
O setkávání olympioniků
Ústeckého kraje OlObě již zmíněné sportovkyně
Kriminalistika ve fotograﬁi Hejtman
dřich Bubeníček se setkal stále žijí v Ústeckém kraji. Český
s místopředsedou Českého klubu
olympioniků Pavlem Bencem, aby
společně pohovořili o možné spolupráci při každoročním setkání
olympioniků z Ústeckého kraje.
Setkání se zúčastnil i vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Štěpán Harašta. V rámci
pravidelných setkání svaz i gratuluje jubilantům z řad sportovců.
Letos oslaví kulaté narozeniny
například několikanásobná mistryně republiky v atletice Bedřiška
Kulhavá a Oldřiška Kaplanová –
Roušavá, reprezentantka kanoistiky, která startovala na olympiádě
v Mnichově v roce 1972.

P

utovní výstava Kriminalistika ve fotograﬁi, která byla
vloni otevřena v Muzeu Policie
ČR v Praze, se po několika zastaveních ve městech ČR dostala
také do Ústeckého kraje. Koncem října ji otevřel v prostorách
teplického zámku, tedy v Regionálním muzeu, radní Ústeckého
kraje Martin Klika.
Díla zachycují práci kriminalistických techniků, technické
prostředky používané v kriminalistice, stopy z místa činu, reálné
předměty i fotograﬁe vytvořené
v laboratorních podmínkách.
Do soutěže bylo zasláno 125 fotograﬁí od 26 autorů. Odborná
nezávislá porota vybrala padesát
fotograﬁí do expozice a určila
pořadí vítězů. Nejvyšší příčku
obsadila Jana Charouzková (na
snímku s M. Klikou) z Ústeckého kraje, občanská zaměstnankyně krajské policie, se snímkem
Daktyloskopická stopa trochu
jinak. Před rokem za ni získala

kromě diplomu také fotoaparát
Nikon D3200.
Originály nejlepších fotograﬁí
byly vloni vydraženy za celkovou
sumu 37 000 Kč, celý výtěžek
byl věnován na konto Nadace
policistů a hasičů. I tímto činem
organizátorů bylo naplněno poslání výstavy – připomenutí 55.
výročí existence Kriminalistického ústavu Praha.
Padesátka nejlepších fotograﬁí je v Regionálním muzeu v Teplicích na Zámeckém náměstí vystavena až do 14. prosince, a to
ve všední dny od 12–17 hodin,
o sobotách a nedělích vždy od
10–12 a 13–17 hodin.

Prosincové farmářské trhy
Děčín – Masarykovo nám. – středy 3., 10., 17. a 31. prosince od 8
do 14 hod., Droužkovice – víceúčelové hřiště – Vánoční farmářské
trhy, sobota 6. 12. od 9 do 12 hod., Louny – Mírové nám. – soboty –
6., 13. a 20. 12. od 8 do 12 hod., Lovosice – Václavské nám. – úterý
2., 9., 16. a 23. 12. od 7 do vyprodání zásob, Roudnice nad Labem
– Husovo nám., Adventní farmářské vánoční trhy – sobota 14. 12.
od 8 do 12 hod., Teplice – OC Forum – pátky 12. a 20. 12. od 8 do 12
hod., nám. Svobody, pátky – 5., 12. a 22. 12. od 9 do 17 hod., Ústí
nad Labem – Mírové nám. – úterý 2., 9., 16. a 23.12. od 9 do 17 hod.,
Varnsdorf – Klub Střelnice – pátek 12.12. od 12 do 17 hod., Žatec –
Nám. Svobody – středa 10. prosince od 11 do 17 hodin.
Města zvýrazněná červeně nabízejí Severočeské farmářské trhy, které
organizuje Ústecký kraj spolu se sdružením s Artiﬁcium Bohemicum.
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

svaz olympioniků se nejen s nimi,
ale i se svými dalšími členy pravidelně setkává. A právě o možné
spolupráci na setkání a přání jubilantům spolu hejtman a místopředseda hovořili. Svaz založil
v rámci sociálního programu pro
olympioniky starší 60 let Nadační
fond severočeských olympioniků,
který pro bývalé olympioniky pořádá právě akce spojené s blahopřáním jubilantům, kteří v daném
roce dosáhli významného životního jubilea. Setkání má být pro bývalé sportovce i oceněním za jejich
reprezentaci naší země na letních
i zimních Olympijských hrách.

PAVEL BENC, místopředseda ČKO (vlevo), u hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

PSALI JSME PŘED DESETI LETY
TEHDY Průmyslová strategická zóna Triangle stále čeká na příchod silného zahraničního investora, který by mohl vytvořit až
deset tisíc pracovních míst… Zóna Triangle byla vyhodnocena
v soutěži Průmyslová zóna roku 2003 jako nejlepší brownﬁeld
roku 2003.
DNES V současnosti je
v krajské zóně nedaleko
Žatce devět velkých investorů, podnikajících
především v automobilovém průmyslu, ale nejen v něm. K největším
patří společnosti Johnson Controls, Solar Turbines (jeho areál je na snímku), Hitachi
Automotive Systems Czech, Neturen Czech, Panattoni a další.
Chystají se sem jihokorejský Nexen Tire Corporation a nejnověji
také společnost Gonvarri Corporación Financiera.
TEHDY V Ústeckém kraji vyhrála volby do krajského zastupitelstva na volební období 2004–2008 ODS, pro kterou hlasovalo
39,62 % oprávněných voličů (bude mít 28 křesel), druhé místo
patří KSČM (25,26 % – 17 mandátů) a na třetím místě je ČSSD
s 15,29 % hlasů (10 křesel). V ZÚK bude nadále 55 zastupitelů.
DNES Právě uplynuly
dva roky od posledních
krajských voleb, byly
v říjnu 2012 a v listopadu pak složili zastupitelé slib. Tehdy zvítězila
KSČM (25,26 % hlasů
– ano, úplně stejně jako
v r. 2014!), která získala
v 55členném zastupitelstvu 20 křesel). Dále: ČSSD (13), Severočeši.cz (9), ODS (7) a Hnutí PRO! Kraj (6 zastupitelů) – na grafu
rozdělení křesel ZÚK v listopadu 2012. Nyní je v ZÚK i jeden člen
Top 09 (odtrhl se od S.cz).
TEHDY Ústecký kraj koupil pro Zdravotnickou záchrannou
službu (ZZS) čtyři nové sanitní vozy. Jedná se o moderní vozidla na podvozku Volkswagen Transporter T5. Ze svého rozpočtu
na jejich nákup kraj vyčlenil 8 milionů korun. Nové vozy jsou vybaveny ABS +EDS, airbagem u řidiče…
DNES ZZS má
nyní pro celý Ústecký kraj 70 moderních sanitních
vozů, navíc deset
v záloze. Průměrná
životnost vozu je
osm let, poté slouží
jako záložní vůz pro
mimořádné události. Po deseti až dvanácti letech pak sanitky vyřazují úplně. Záchranka obnovuje vozový park pravidelně, ročně získává v průměru osm nových vozů. V současné době má ZZS 21 jednadvacet
výjezdových základen s čtyřiačtyřiceti výjezdovými skupinami,
z toho je 15 skupin Rychlé lékařské pomoci (s doktorem) a 29
výjezdových skupin Rychlé zdravotnické pomoci (se zdravotním
záchranářem).
TEHDY Ústecký kraj je třetím krajem v rámci České republiky,
který ve svých školách a školských zařízeních zavedl informační
systém SYPOS 2003. Tento systém slouží ke zpracování plánů
krizové připravenosti s ohledem na nutnost zabezpečit aktuální
vzájemné vazby mezi jednotlivými složkami při řízení záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádné situace.
DNES Během deseti let provozu a vývoje se modul SYPOS, jenž
je zaimplementován do Portálu krizového řízení Ústeckého kraje, hodně změnil. Byl převeden na nové technologie a využívá

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského
úřadu Ústeckého kraje ve spolupráci se školami
Ústeckého kraje VÁS SRDEČNĚ ZVOU na

Advent
očima dětí
Na zámku Nový Hrad v Jimlíně
V sobotu 13. prosince 2014 od 12:00 do 17:00

Doprovodný program:
 rozsvícení vánočního stromečku
 prezentace studijních a učebních oborů středních
škol z Ústeckého kraje
 výstava vánočních dekorací vyrobených studenty
škol z ÚK
 ukázky řemesel krejčí, truhlář aranžér aj.
 možnost zakoupení výrobků
 možnost vytvoření vlastích výrobků ve spolupráci se
studenty
 hudební a divadelní vystoupení, dětské pěvecké sbory,
žesťový soubor, národopisný kroužek Třebenická sluníčka
 módní přehlídka a ukázka líčení
(pro děti i pro dospělé)
 ukázka sokolnictví, trubači
 OHŇOSTROJ

Změna programu vyhrazena
vstupné dobrovolné

nové moderní systémy. Problém je v aktualizaci vložených dat
jednotlivých subjektů. Proto se znovu zaměřujeme na proškolení
uživatelů systému tak, aby průběžně prováděli aktualizaci vložených dat.
TEHDY V druhém ročníku soutěžní ankety Stavba roku 2004
Ústeckého kraje zvítězil objekt postavený v proluce mezi ulicemi
Pařížská a Velká Hradební, pod „zelenou“ školou. Jejím autorem
byl Ing. arch. Zdeněk Havlík. V premiérovém ročníku Fasáda
roku vyhrál Koldům v Litvínově od Ing. arch. Pavla Břežanského.
DNES Snímek
objektu v centru města Ústí
nad Labem pořízený v polovině listopadu
letošního roku.
Desetiletá stavba stojí, fasáda
zůstává,
nájemci se mění
nebo chybějí…

Ústecký kraj
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Na veletrhu DENKMAL o zápisu do UNESCO
V

souvislosti s nominací
Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO se Ústecký kraj
aktivně zúčastnil prestižního
evropského veletrhu k problematice zachování a prezentace
kulturního dědictví DENKMAL
2014 v saském Lipsku.
Náš stánek nabídl vedle propagačních materiálů z oblasti
české i saské památkové péče
také informace o kulturních statcích, které jsou předmětem samotné nominace. Jedná se o historické štoly, hornická města či
zajímavou krajinu přetvářenou
člověkem v průběhu osmi staletí.
Vrcholem veletrhu byl den, kdy
Saské ministerstvo vnitra pořádalo ve veletržním Kongresovém
centru specializovaný workshop
k nominaci Hornické kultur-

RADNÍ JITKA SACHETOVÁ u naší expozice na veletrhu DENKMAL.

ní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na zápis do Seznamu
světového dědictví UNESCO.

Za účasti odborníků a politické
reprezentace z obou zemí se jej
zúčastnila také radní pro kultu-

Cena za DIALOG 2014

ZÁMEK NOVÝ HRAD,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
ve spolupráci s AGENTUROU ARMIGER
pořádají

V

Drážďanech proběhl 23. spolkový kongres německo-polských
společností. U příležitosti 25. výročí událostí ve střední a východní Evropě byl rok 1989 významným tématem. V závěru prvního
dne kongresu došlo k předání ocenění. První převzal cenu nositel
Nobelovy ceny míru, bývalý polský prezident a bývalý odborový předák hnutí Solidarita Lech Walesa. Jako druhé byla Cena za DIALOG
předána Meziregionální odborové radě (MEROR) Labe-Nisa, převzali ji za české odbory Jiří Cingr, viceprezident rady a předseda Regionální rady odborových svazů ČMKOS Ústeckého kraje a Lenka
Štěpánková, členka prezídia MEROR a mpř. Regionální rady ÚK.
MEROR Labe-Nisa byla založena v roce 1993 jako první ve střední a východní Evropě, tehdy ještě i mimo území Evropské unie. Cena
za DIALOG byla udělena za přínos ve více než dvacetileté činnosti
v trojzemí Sasko – Dolní Slezsko – Ústecký kraj a Liberecký kraj.

T

ných medailí nebo
letošního
ročníku
Jazz & Blues festivalu
v Ústí nad Labem. Najdete zde
i reportáž z ocenění dárců krve,
které se letos uskutečnilo v Mostě, anebo z kongresu Evropské
sítě chemických regionů, které
je Ústecký kraj členem. Věříme,
že si z nabídky reportáží vyberete.

A. Šrejber

M

noho z vás v říjnovém Fotokvízu poznalo
na fotograﬁi kapličku na návsi v Domoušicích, okres Louny. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce: Karla Kořínka
z Chomutova, Jiřího Mráze z Chomutova a Alenu
Purchartovou z Loun. Všem k výhře gratulujeme.
Za dnešní hádankou zamíříme do severní části
našeho kraje. Mohli bychom k cestě využít i v tomto roce opět zprovozněnou železniční trať, která spojuje Děčín,
Dolní Žleb, Bad Schandau, Sebnitz, Dolní Poustevnu, Mikulášovice a Rumburk. Tentokrát představujeme objekt, který prošel
obnovou a nyní slouží k bydlení. Jeho majitelem není ani obec,
církev či občanské sdružení, ale jsou jím fyzické osoby. Jako majitelé kulturní památky mohou žádat o ﬁnanční podporu z programů Ústeckého kraje při obnově kulturních památek. Před nedávnem tak byla realizována odborná řemeslná obnova dožilých
částí roubení, bednění a dalších konstrukcí při dodržení původní
skladby, materiálu a zachování nepoškozených částí, ponechaných na místě tak, aby byly zachovány původní vzhled a funkčnost objektu. V roce 2013 si tato rekonstrukce vyžádala 177 tisíc
korun a byla částečně hrazena z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje. Poznali jste, o kterou kulturní památku se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 10. prosince
na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí n. L., nebo na e-mailovou adresu: dosedelova.l@kr-ustecky.cz. Heslo: Fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

6. prosince 2014
10.00 - 17. 00 hodin

Nabídka krajské televize
elevizní štáby krajské webové televize vyrazily do terénu,
aby pro vás natočily ty nejzajímavější akce Ústeckého kraje.
Na webových stránkách www.u-tv.cz najdete nově například
ohlédnutí za předáváním ocenění členům složek Integrovaného
záchranného systému a Zásluž-

ru a památkovou péči Ústeckého kraje Jitka Sachetová.

FOTOKVÍZ

VÁCLAV UPÍR KREJ
KREJČÍ
ČÍ
dobová hudba, adventní zvyky,
divadelní představení,
ohňová show, čerti,
ochutnávka středověké kuchyně,
zvířátka z betlému,
řemeslný workshop,
dobové tržiště
VSTUP ZDARMA
Změna programu vyhrazena

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
ZÁŠTITOU HEJTMANA
ÚSTECKÉHO KRAJE
PANA OLDŘICHA BUBENÍČKA

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

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
S vůní medu. Výstava o sladké
voňavé dobrotě. Až do 1. února
2015. Betlémy rodiny Poncarovy. Tradiční vánoční výstava
betlémů z bohaté sbírky manželů
Jany a Petra Poncarových. Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Velká válka 1914–1918 a její vliv
na podkrušnohorský region,
až do 31. prosince 2014. Výstava
ke stému výročí vzniku I. světové
války. 58 zlikvidovaných kostelů
a kaplí v okrese Most, výstava
potrvá až do 31. ledna 2015.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Mudlům vstup povolen, sběratelská výstava věnovaná feno-

ménu 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.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
ÚSTÍ NAD LABEM
Tradiční adventní posezení se severočeskými spisovateli. Ladislav
Muška a severočeští spisovatelé,
přednáškový sál, vstup zdarma –
1. prosince v 17 hodin. Proměny
veřejné prezentace umění v moderní a postmoderní době. Jan
Škvára, ve spolupráci s Katedrou
výchov uměním PF UJEP, beseda
navazuje na loňský autorův přednáškový cyklus „architektura galerií a muzeí v systému komunikace
umění = veřejnost“. Ve středu 17.
prosince od 17:00 hodin.

KŘÍŽOVKA O CENY

V

říjnovém vydání krajských novin byla tajenkou křížovky otázka Za co
byly uděleny v Děčíně záslužné medaile? Správnou odpovědí byly některé údaje o předávání medailí na Děčínském zámku členům integrovaného záchranného systému za plnění mimořádných úkolů a obětavost při
likvidaci následků loňských povodní. Ze správných odpovědí (tajenka i odpověď) jsme vylosovali pětici výherců, kterým pošleme pěkné věcné ceny.
Úspěšnými byli: Michal Tilkovský z Děčína, Zuzana Holá z Opočna
u Loun, Jiří Kopecký z Kadaně, Tomáš Wetzstein z Roudnice n. Labem
a Milena Čermáková z Duchcova. Všem k výhře blahopřejeme!
Také tajenkou listopadové křížovky je 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 10. prosince, 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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