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SLOVO HEJTMANA

Opět se nám po roce změní letopočet

D

oba Vánoc a přelomu roku bývá příležitostí
k tomu, abychom se zamysleli, co nám uplynulý rok přinesl, z čeho bychom se měli poučit
a co bychom si měli předsevzít do Nového roku.
Když se ohlédnu za těmi dvanácti měsíci, pak to
byl pro mě rok plný práce, plný jednání a setkání
se zajímavými lidmi, kteří se snaží zlepšovat náš
kraj. Dobře jsme také hospodařili s krajskými ﬁnancemi a majetkem, to potvrdí i závěrečný účet.
Letos nám více přály přírodní síly. Kraj byl ušetřen před povodní a mimořádnostmi. Práci členů
integrovaného záchranného systému jsme proto
po zásluze ocenili na děčínském Dnu záchranářů, udělením Záslužných medailí a věcnými dary
ke zlepšení vybavenosti profesionálních a dobrovolných hasičů, policie a záchranářů.
Nemohu však být spokojen s tím, že je v našem
kraji nejvyšší podíl nezaměstnaných. Podařilo se
nám však přivést nové investory, kteří zaměstnají naše lidi, podařilo se získat více než 100
milionů korun na vytvoření nových pracovních
míst. Pokračovali jsme v potřebných změnách
vzdělanostní struktury, posilujeme přírodovědné a technické vzdělávání a podporujeme mladé
lidi při získání vzdělání, aby se nejlépe uplatnili
na trhu práce.

Připravili jsme několik zásadních dokumentů, které při naplňování pozitivně ovlivní život
v našem regionu. Je to dlouhodobá koncepce
zdravotnictví, dále střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a koncepce rozvoje kultury a památkové péče.
V roce příštím nás čeká pokračování toho, co
jsme letos začali. Zavádíme zcela nový systém autobusové dopravy. Budeme se připravovat na Zimní olympiádu dětí a mládeže, jejíž pořadatelství
jsme získali na rok 2016. Také si připomeneme 15.
výročí vzniku Ústeckého kraje. Hlavně se budeme
věnovat hospodárnému a transparentnímu plnění
právě schváleného rozpočtu na rok 2015.
Chtěl bych ještě připomenout, že se letos
na podzim uskutečnily komunální volby a v řadě
obcí a měst vznikla zcela nová povolební uskupení a v čele radnic se objevily nové tváře. Přeji
všem zvoleným představitelům a zastupitelům
měst a obcí, aby se jim dařilo pracovat ve prospěch zlepšování kvality života všech občanů našeho kraje, nejen těch, kteří je volili. A obyvatelům kraje, všech obcí a měst, pak přeji, aby se jim
rok 2015 po všech stránkách vydařil. Přeji vám
hodně zdraví a elánu, klid a spokojenost v práci
i osobním životě.

Její modernizace a známé
a ceněné výrobky

MLADÍ KLAVÍRISTÉ
EXCELOVALI
str. 7

na soutěži Virtuosi
per musica di pianoforte

Dopravce roku 2014:
zvítězil BusLine, a. s.
N

ejlepším dopravcem Ústeckého kraje v roce 2014 zvolili cestující společnost BusLine,
a.s., která uspěla i ve vedlejší
kategorii. Na druhou příčku dosáhl loňský vítěz Autobusy Karlovy Vary, a.s. Třetí pozice patří
autobusovému dopravci ČSAD
Slaný, a.s. V sedmém ročníku ankety Dopravce roku 2014 Ústeckého kraje hlasovalo stejně jako
v loňském roce 1600 cestujících.
„Výsledky ankety jsou pro Ústecký kraj důležitým ukazatelem
spokojenosti občanů s úrovní
veřejné dopravy a jednotlivými
dopravci. Věřím, že se zaběhnutím nového systému Doprava
Ústeckého kraje, který startuje
1. ledna 2015, se kvalita dopravy i spokojenost cestujících ještě
zvýší,“ uvedl hejtman Oldřich
Dokončení na straně 3
Bubeníček.

DIPLOM ZA VÍTĚZSTVÍ a skleněnou plastiku předávají Milanu Tomsovi
z BusLine (vlevo) hejtman Oldřich Bubeníček a radní Jaroslav Komínek.

Zastupitelé schválili

rozpočet na rok 2015
Navrhněte osobnosti
na Cenu hejtmana 2014 Z

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.

astupitelstvo Ústeckého kraje,
jež zasedalo v pondělí 15. prosince, projednalo a schválilo rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015
v celkovém objemu 12 104 035 tis.
Kč. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je připraven takto:
• příjmy v celkovém objemu
11 916 618 tis. Kč,
• výdaje v celkovém objemu
12 104 035 tis. Kč,
• saldo: příjmy – výdaje
- 187 417 tis. Kč.
Podrobnou informaci o rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
přineseme v lednovém vydání listu.

Ústecký kraj na EXPO Milán 2015
H
ejtman Oldřich Bubeníček
podepsal spolu s generálním
komisařem účasti České republiky
na světové výstavě EXPO Milán
2015 Jiřím Potužníkem smlouvu
o spolupráci. Ta zajistí Ústeckému
kraji prostor pro vlastní prezentaci
na této výstavě během dvou týdnů v srpnu 2015 (17.–30. srpna).
Téma expozice Ústeckého kraje je
Láska a Příroda.
„Možnost představit kraj
na světové výstavě (1. 5.–31. 10.),
která se bude konat v Evropě, tedy
pro nás v dojezdové vzdálenosti,
je skvělou příležitostí pochlubit se
regionálními výrobky a kulturou,
ukázat kraj jako zajímavou turistickou destinaci, ale také jako
region s průmyslovou tradicí,“
vysvětlil hejtman Bubeníček.

Generální komisař Jiří F. Potužník dodal: „Cením si odvahy
Ústeckého kraje, který na nabídku vlastní expozice reagoval jako
jeden z prvních krajů. Sever Itálie
je region tomu vašemu v lecčems
podobný. Věřím, že prezentace,
která připomene třeba i Itala Cassanovu, bude mít velký úspěch.“
„Ústecký kraj zaměří svou
expozici na chmelový region

Žatecka, jehož chmel je světově
jedinečný. U vstupu do expozice
budou návštěvníky vítat chmelové liány. Chmel a také tradici
sklářství Šluknovského výběžku
bude dále prezentovat unikátní
čtvrttunová skleněná chmelová
šiška zapůjčená z Chrámu chmele a piva v Žatci,“ upřesnil radní
Jan Szántó.
Pokračování na straně 7
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

prosinec 2014

MŮJ NÁZOR: PŘIPÍJÍME SI NA ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vybíráme z 38. jednání ve IV. volebním období (3. prosince).

O lékařské pohotovostní službě
Rada doporučila zastupitelům rozhodnout o poskytnutí účelové dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na území
Ústeckého kraje v roce 2014 níže uvedeným obcím: Rumburk ve
výši 700 000 Kč, Varnsdorf – 600 000 Kč, Děčín – 1 405 000 Kč,
Ústí n. L. – 1 200 000 Kč, Litoměřice – 1 405 000 Kč, Bílina – 700
000 Kč, Louny – 1 210 000 Kč, Žatec – 1 610 000 Kč, Chomutov
– 1 405 000 Kč, Kadaň – 805 000 Kč za předpokladu, že příjemce
dotace uzavře s Ústeckým krajem smlouvu o poskytnutí dotace
na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2015.

Protože se blíží konec roku 2014, položili jsme několika zastupitelům jednu otázku: Kdybyste měl(a)
možnost, s kým byste si rád(a) připil(a) na úspěšný
a klidný rok 2015?

a prospěšné. Pouhým otočením
listu v kalendáři však nic nezměníme. Potřebujeme mít v životě
vyšší cíle. Přeji si, ať si do nového
roku dáme taková předsevzetí,
která budeme moci splnit a která
nám přinesou radost a prosperitu. Milí občané, můj symbolický
přípitek patří vám i vašim dětem.
Tak šťastný nový rok, hodně štěstí a zdraví.

Prezentace na dvaceti veletrzích
Radní schválili účast Ústeckého kraje v roce 2015 na veletrzích
cestovního ruchu CMT Stuttgart, Reisemarkt Dresden, Slovakiatour Bratislava, Reisen Hamburk, F.RE.E. Mnichov, Holiday
World Praha, Dovolená Ostrava, Infotour Hradec Králové, MITT
Moskva, For bikes Praha, ATM Dubaj, Region Trenčín, Tour
Market Štětín, Země živitelka, Tourism Ostróda, Památky 2015
Praha, Toursalon Poznaň, ITEP Plzeň, WTM Londýn, TC Lipsko.

Pozemky na Triangle
Rada rozhodla o záměru prodeje pozemků v SPZ Triangle o výměře cca 5,65 ha společnosti Nexen Tire Corporation a pozemků
o výměře cca 2,28 ha společnosti Hitachi Automotive Systems
Czech, s.r.o. – II. etapa, tzv. církevní pozemky. V průběhu II. poloviny roku 2014 došlo k úspěšnému převodu tzv. církevních pozemků z Ministerstva obrany ČR na ŘK církev v rámci církevních
restitucí a následně, na základě smluv o smlouvách budoucích
kupních z roku 2002, k převodu těchto tzv. církevních pozemků
z ŘK církve na Ústecký kraj.

Hospodaření za tři čtvrtě roku
Radní vzali na vědomí ﬁnanční hospodaření Ústeckého kraje
za I.–III. čtvrtletí 2014. Hospodaření Ústeckého kraje k 30. 9.
2014 bylo přebytkové ve výši 670 253 tis. Kč (disponibilní zůstatek na bankovních účtech 1 036 391 tis. Kč).

NAVŠTÍVILI NÁS

H

ejtman Oldřich Bubeníček přijal honorárního konzula ČR
v Calgary (kanadská provincie Alberta) Jerryho J. Jelineka.
Hovořil s ním o rozšiřování především hospodářské spolupráce
naší země a speciálně Ústeckého kraje s Kanadou.
Oba pánové, kteří se setkali poprvé, se shodli na nutnosti zlepšování image obou zemí, k čemuž by měly i nadále přispívat nejen
hojnější kontakty na poli kulturním a sportovním, ale v daleko
větší míře v oblasti hospodářství. Kanada je velká země a ve vysoce etickém konkurenčním prostředí je místo i pro české strojírenství nebo například zařízení pro ropný průmysl. Rozhodně v centru zájmu Kanaďanů jsou výrobky s vysokou přidanou hodnotou,
inovativní a vyráběné nejmodernějšími technologiemi.
Honorární konzul Jelinek poté hovořil o hospodářské spolupráci samostatně s radním Ladislavem Drlým, jenž má v gesci
oblasti investic, majetku a ekonomiky, a ředitelkou úřadu Krajské
hospodářské komory Ústeckého kraje Martinou Francírkovou.

Dar policistům

Milan Pipal (KSČM),
předseda Finančního výboru
ZÚK
Při zadání této otázky – námětu na článek jsem byl zaskočen.
Proč tak banální otázka?
To je tak samozřejmé – a dělám
to tak každý rok: manželka, celá
široká rodina, spolupracovníci
na ﬁrmě, s lidmi v domě, kde bydlím. Na chalupě s kamarády, kde
trávím každou volnou chvilku,
a je to místo, kde jsem se narodil.
S těmi, které jsem vyjmenoval, je
to možné a vlastně úplně normální. A tak jsem si v duchu prošel
celý uplynulý rok. A uvědomil
jsem si, že jsem za ten rok potkal
a spolupracoval s mnoha lidmi,
kteří mi v tom roce udělali velkou
radost svojí prací, poctivostí, odpovědností přístupu v práci, přihlásili se ke studiu vysoké školy,
ač už mají rodinu.
A naposledy jsem si vzpomněl
na nejbližší, kteří už nejsou se
mnou. S těmi bych si připil, ukázal bych vnoučata, co se odehrálo za tento rok. A vlastně to není
nemožné. Na Vánoce si otevřu
s rodinou láhev dobrého moravského vína a při každém doušku
si budu připíjet a vyprávět o tom,
co se za rok stalo. Určitě nezapomenu na ty, se kterými jsem celý
rok spolupracoval, a připiju si
s nimi alespoň na dálku.

Dagmar Waicová (ČSSD),
předsedkyně Výboru
pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost
Někdy si myslím, že dnešní
svět přestal být takovým, jaký
jej znali naši rodiče či prarodiče.
Ve zprávách čteme o přírodních
katastrofách, politických aférách, válkách či zhoršujícím se
klimatu. I planeta Země se sedmi
miliardami obyvatel je něčím novým. Otázka obživy a zdravého
životního prostředí se stala základní věcí pro život v budoucím
světě. Všichni si uvědomujeme
rizika a výzvy, před kterými svět
stojí. Počátek nového roku je dobrým časem na sebereﬂexi a pevná
rozhodnutí. Je to čas, kdy se můžeme v klidu radovat z blízkosti
svých rodin a přátel, zapomenout na okolní svět, zavzpomínat
na své předky a na rady, které
svým potomkům kladli na srdce.
Zdá se však, že ne vždy moudrost
předků chápeme. S kým a proč
bych si právě já připila na nový
rok 2015? Určitě na nové tvůrčí
nápady a projekty, které se především týkají spokojenosti obyvatel
kraje. Na úspěchy a na přání,
aby lidé byli spokojeni a hledali
i pozitiva v komunální a v krajské
politice. Aby upozorňovali nadále na nedostatky, ale také nezapomínali vyzdvihnout to hezké

P

řijímací zkoušky pro studium na dvojnárodnostním
Gymnáziu Friedricha Schillera
v Pirně se budou pro žáky našich
6. tříd ZŠ nebo 1. ročníku osmiletých gymnázií konat 18.–19.
března v Gymnáziu Děčín. Předpokladem k přijetí je velmi dobrý
prospěch v dosavadním studiu
na české škole, velmi dobrá
znalost německého nebo anglického jazyka, nejlépe zkušenost
s výukou odborných předmětů
v němčině, dobrá znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení se ke studiu

a životu v cizině. (Podrobněji
v lednu!)
Aktuálně: možnost
nastoupit i do 10. třídy!
V současnosti je vypsáno výběrové řízení pro jedno volné stipendijní místo v 10. třídě. O přijetí
do 10. ročníku se mohou ucházet
žáci z 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo tomu odpovídajícího
ročníku víceletého gymnázia.
Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia
je podmínkou výborná znalost
německého jazyka a velmi dobrá
znalost anglického jazyka.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

ŘEDITELE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace
Předpoklady: • odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele podle zákona • č. 563/2004

D

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz), zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Jsem rád, že si mohu zatím
stále ještě připít na zdraví se
svými blízkými, které mám rád
a záleží mi na nich. Chybí mi tam
jen můj tatínek, který na mě kouká již šest let seshora, a bohužel
jsem si s ním nestačil pořádně
připít, když byl tady dole.

Vladislav Raška (ODS),
předseda Kontrolního výboru
ZÚK
Už jen pár dní a ocitneme se
na prahu nového roku, do které-

Šárka Zimová Dostálová
(PRO! Kraj), zastupitelka
Na úspěšný a klidný rok 2015
bych si moc ráda připila s dalajlámou, všemi vězni svědomí
v totalitních diktaturách po celém světě, a také s obyvateli zemí
sužovaných válečnými a náboženskými konﬂikty. Důvodem
je mé přání, aby se co nejdříve
zhroutily všechny tyto patologické systémy, aby skončily
nenávistné boje a aby každý, i ti
z nejobyčejnějších lidí, mohl zažívat svobodu a důstojnost svého lidství jako přirozenou součást sebe sama i pospolitosti této
nádherné zelené planety.

Studium na gymnáziu v Pirně

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

esáté zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje
(BRÚK) vyhodnotilo letošní
činnost složek integrovaného záchranného systému. Její členové
se věnovali i přípravě ročních plánů na další období. Na závěr jednání BRÚK předal hejtman Oldřich Bubeníček řediteli územního
odboru PČR Ústí nad Labem Vladimíru Danylukovi speciální vozidlo pro skupinu kriminalistických
techniků, které pořídil pro Policii
ČR Ústecký kraj.

ho vstoupíme s mnoha prožitky
a zkušenostmi z let předcházejících. Ať již s těmi pozitivními
nebo smutnými. Každopádně
nás ovlivňují v našem dalším konání, posilují nás a nutí nás pokusit se třeba přehodnotit některé
naše priority. Jsou také inspirací
a směřováním pro dny budoucí.
Kdybych měl tu možnost, rád
bych si připil se všemi blízkými,
které mám rád – rodinou, kamarády a přáteli. Kdyby ta možnost
byla kouzelná, tak bych si přál
přivítat příchod Nového roku
i s těmi, co už nejsou mezi námi.
Za všechny vzpomenu svého tatínka! Proč? To by bylo na dlouhé
vyprávění…prostě proto, že mi
moc chybí! Tak alespoň touto
formou do roku 2015 přeji všem
hodně zdraví, úspěchů v práci
a štěstí v osobním životě.

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • morální a občanská
bezúhonnost • dobrý zdravotní stav • znalost problematiky řízení školství a školských předpisů • organizační a řídící
schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie): • doklady o získání odborné kvaliﬁkace pro
přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. • doklad o délce pedagogické praxe a přehled o průběhu
všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem • strukturovaný životopis • lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní místo ředitele školského zařízení ne starší 2 měsíců • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR
ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání • doklad o psychické způsobilosti podle ust. § 18 a § 18a zákona č.
109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nebo doklad o jeho objednání) • koncepci rozvoje školského zařízení (max.
rozsah 5 stran strojopisu)
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školského zařízení je 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 22. 1. 2015 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs: DD a ŠJ, Mašťov – neotvírat“.

N

Přihlášky k příjímacím zkouškám do 10. ročníku zasílejte
do 31. prosince 2014 na adresu
Friedrich-Schiller-Gymnasium,
Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr.
3, D-01796 Pirna, Deutschland.

a krajské webové televizi
na stránkách www.u-tv.
cz najdete hned několik nových
reportáží. Podívat se můžete
například na ohlédnutí za vyhlášením vítězů ankety Dopravce roku, jak probíhají přípravy
na zimní dětskou olympiádu,
kterou bude Ústecký kraj pořádat v roce 2016. Nechybějí ani
reportáže z adventního setkání
na zámku Nový Hrad v Jimlíně
nebo novinky v linkové dopravě
od 1. ledna 2015.

Dotace na nemocniční lůžka

V

rámci Programu Podpora
zvýšení komfortu pacientů
při poskytování akutní lůžkové
péče standardní na území Ústeckého kraje – 2014 rozhodli členové RÚK na 65. zasedání ve IV.
volebním období o poskytnutí neinvestiční dotace příjemcům Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.,
ve výši 151 166 Kč a VITA, s.r.o.
– Městská nemocnice Duchcov
ve výši 74 863,- Kč. Na základě
jejich návrhu potom krajští zastupitelé poskytli další dotace, a to
těmto příjemcům: Krajská zdravotní, a.s. – 3 574 719 Kč, Městská nemocnice v Litoměřicích
– 512 525 Kč, Nemocnice Kadaň,
s.r.o. – 270 659 Kč, Nemocnice
Žatec, o.p.s. – 182 839 Kč a Pod-

řipská nemocnice s poliklinikou
Roudnice n. L., s.r.o. – 233 228 Kč.
Z rozpočtu kraje na rok 2014 byla
na dotační program vyčleněna
částka 5 000 000 Kč. V termínu
do 30. září letošního roku bylo doručeno sedm žádostí s celkovým
požadavkem na poskytnutí dotace
ve výši 11 872 898 Kč. Na základě
provedeného hodnocení se komise rozhodla podpořit všechny
podané žádosti, které splňují podmínky programu. Poskytovaná
ﬁnanční podpora organizacím
je zaměřena na nákup vybavení
neinvestičního charakteru pro
zvýšení komfortu pacientů akutní
lůžkové péče standardní.
Dotace na jedno stávající lůžko byla vyčíslena na 1440 Kč.

Ústecký kraj
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Anketa Dopravce roku: zvítězil BusLine, a. s.

KRÁTCE

V

ánoční prodejní výstava výrobků klientů
sociálních služeb a Psychiatrické léčebny Petrohrad (zřizovaných Ústeckým krajem)
byla koncem listopadu na hejtmanství. Bohatý
výběr adventního zboží oslovil a upoutal každého zaměstnance
i návštěvníka úřadu.

D

obrovolní hasiči v Dobroměřicích
společně s fotografkou Jaroslavou
Láskovou nafotili kalendář na rok 2015.
Rozhodli se tak podpořit svou hasičskou
mládež, které se věnují od letošního října. Výdělek z prodeje poputuje na jejich činnost a vybavení.

J

iž XII. Reprezentační ples Ústeckého kraje
se chystá na pátek 27. března do Kulturního
domu města Ústí nad Labem. Je vždy tradičním
vyvrcholením plesové sezóny. Předprodej vstupenek bude zahájen v lednu, budeme vás podrobně informovat.

V

Lounech se hrál bowling seniorů a osob
se zdravotním postižením. Pořádal jej
poradní orgán hejtmana, který se zabývá
péčí právě o tyto osoby. Soutěžily nejen týmy
z našeho kraje, ale i ze Saska. Bowling si s týmy zahrál i předseda
poradního orgánu Pavel Csonka.

P

okračuje boj s nezaměstnaností.
Ústecký kraj čerpá dotace z ministerstva pro místní rozvoj i ministerstva práce a sociálních věcí. V regionu si našly práci (nebo jim pomáhá při jejím hledání) stovky
lidí. Vysoká dotace od ministerstva pro místní rozvoj podpořila
vznik 245 nových míst.

Dokončení ze strany 1

Předání ocenění nejlepším
dopravcům Ústeckého kraje
proběhlo v rámci slavnostního
večera v Císařském sálu Muzea
v Ústí nad Labem první prosincový den za účasti hejtmana
Oldřicha Bubeníčka a radního
Jaroslava Komínka, krajských
zastupitelů, zástupců odborné
poroty, dopravních společností
a médií. Vyhlašovatelem ankety
je Krajský úřad Ústeckého kraje, který tímto způsobem usiluje
o další zkvalitňování autobusové
i železniční přepravy v kraji.
Do ankety byli nominováni
všichni dopravci, kteří mají uzavřenou smlouvu o zajištění veřejné dopravy s Ústeckým krajem:
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.

T

ématy 7. ročníku konference Teorie a praxe v odpadovém hospodářství byly hlavně novinky v odpadové legislativě, pytlový
sběr a informace kolem kovového odpadu. Krajské setkání odborníků se uskutečnilo počátkem prosince na ústeckém hejtmanství.

O

torinolaryngologické oddělení
ústecké Masarykovy nemocnice
ve spolupráci s Okresním sdružením
České lékařské komory uspořádalo již
21. odbornou nadregionální konferenci Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL – Nové trendy.

R

ekonstrukce věže lounského chrámu sv.
Mikuláše si vyžádala více než jeden milion
korun. Město Louny přispělo římskokatolické
církvi částkou půl milionu korun, 300 tisíc korun přidal Ústecký kraj a 250 tisíc české ministerstvo kultury.

N

áměstkyně hejtmana Jana Vaňhová se s krajským
zastupitelem a chomutovským primátorem Janem Marešem zúčastnila 109. plenárního zasedání
Výboru regionů. To se tradičně konalo na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Šlo o poslední zasedání v tomto funkčním období.

N

a krajském úřadu se konference Ultrajemné částice a zdraví
v německo-českém pohraničí zaměřila na analýzu znečištění ovzduší a zdravotních následků. Cílem bylo zjistit působení
škodlivin v ovzduší, ultrajemných částic a sazí na lidi v Annaberg-Buchholz a v Ústí n. L.

S

mlouva o pořádání Her VII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2016 byla podepsána představiteli Ústeckého kraje a Českého olympijského výboru dne 19.
prosince. Hry budou v kraji v lednu 2016, jejich centrem bude Chomutov a Krušné hory.

M

ístní akční skupina Šluknovsko, o. s., vyhlásila soutěž na nový název. Nyní se jmenuje na základě návrhu J. Stejskala MAS Český
sever, zapsaný spolek. Stalo se to 2. prosince
na valné hromadě MAS ve Varnsdorfu. MAS vznikla před deseti lety.

S

tatek Kadaň Jezerka, který patří Ústeckému kraji, zahájil nedávno prodej čerstvého mléka ze dvora. Tímto způsobem ho
zde v současné době prodají měsíčně zhruba 100 litrů. Statek nabízí zájemcům také prodej obilí a dalších produktů.

B

udovu patřící městu Ústí n. L. v ulici W. Churchilla č. 3 (na snímku), kde sídlí Severočeská vědecká knihovna, příspěvková organizace Ústeckého
kraje, chce kraj vyměnit za objekt v Kubelíkově ulici na Střekově.
Tam by město zřídilo zařízení sociálních služeb.

O

vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Českým tenisovým svazem, který je
v současnosti nejúspěšnější tenisovou federací
na světě, jednal hejtman s prezidentem Ivem Kaderkou. Přítomen byl i místopředseda svazu Jaroslav Tačner.

M

3

íra nezaměstnanosti klesla v listopadu v Ústeckém kraji o desetinu procenta na 10,4, ale zůstává dlouhodobě
nejvyšší v celé ČR. Nejvyšší byla nezaměstnanost na Mostecku (12,6 procenta), Ústecku a Bruntálsku v Moravskoslezském kraji (12,4 procenta).

Přehled vítězů hlavní kategorie:
1. místo BusLine, a. s.
2. místo Autobusy Karlovy Vary, a.s.
3. místo ČSAD Slaný, a.s.

Jednání dopravní obsluhy
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
Pohodlí a čistota dopravních prostředků
České dráhy, a.s.

Přehled vítězů vedlejších kategorií:

Přehled vítězů CENA POROTY:

Spolehlivost
BusLine

1. místo ARRIVA TEPLICE, s.r.o.
2. místo Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.
3. místo České dráhy

Hejtman Ústeckého kraje vylosoval z došlých platných hlasovacích lístků (zařazeni byli i hlasující na
internetu) deset výherců, kteří obdrží hodnotný dárek od Ústeckého kraje. První tři se mohou těšit na
poukázku na nákup elektroniky, ostatní balíček regionálních výrobků.
Vylosovaní hlasující: 1 – Marie Henzlová, Louny, 2 – Jan Kodejška, Dubí, 3 – Štefan Obracaník,
Chomutov, 4 – Zdeněk Šubrt, Cheb, 5 – Zuzana Šišková, Postoloprty, 6 – Libuše Votrubová, Most,
7 – Jindra Michalenko, Děčín, 8 – Božena Macková, Teplice, 9 – Miroslav Kapr, Ústí nad Labem,
10 – Míla Ledvinková, Most.

Doprava Ústeckého kraje – Den D – 1. ledna 2015

N

ový rok 2015 přináší do autobusové dopravy v Ústeckém kraji nový integrovaný Tarif
Dopravy Ústeckého kraje. S jednou jízdenkou bude možné přestupovat nejen na více spojů, ale
i mezi více dopravci. Tarif bude
platit od 1. 1. 2015 na všech regionálních autobusových linkách
DÚK a v MHD Teplice. Další
rozšíření se plánují během roku
2015 včetně vlaků.

ném rozsahu kupovat také anonymní karty přímo u řidičů na
linkách.

Přestupnost
na MHD postupně

Sjednocujeme pravidla
Ceny jízdného i způsob odbavení byl dosud podle dopravců
značně rozdílný. V linkové dopravě s klasickým kilometrickým
tarifem bez výraznějších bonusů.
V městských dopravách pro změnu neřešící ujetou vzdálenost,
nebo nutnost složitě zjišťovat, jak
kde vlastně platí. Teď už to bude
jinak. Tarif bude zónově relační.
Území obsluhované krajskými
dopravci je rozděleno na zóny.
Jedna zóna představuje zhruba
území jedné obce. Zóny mají od
sebe určité vzdálenosti, podle
kterých se vypočítává jízdné.
Do jaké zóny patří právě ta vaše
zastávka, se dozvíte z jízdních
řádů vyvěšených na jednotlivých
zastávkách. Praktickou pomůckou je tarifní počítadlo, které
najdete na našich webových
stránkách www.dopravauk.cz.
To vám, po zadání zastávek nebo
zón, mezi kterými chcete cestovat, spočítá cenu všech nabízených jízdenek a jejich platnost.

Nové krajské jízdné je přestupné, takže při plánování cesty stačí znát jen výchozí a cílové místo.
Přestup však je možné využít
jen pro cestu, která je nejkratší,
nejrychlejší, nebo má co nejmenší počet přestupů. Tímto bude
ochráněn proti zneužívání.

Pravidelní
cestující zvýhodněni
Cestující, kteří využívají autobusy pravidelně, mají možnost
využívat časové předplatné jízdné.
Na výběr je 7-, 30- nebo 90denní
jízdenka, která je ﬁnančně výrazně výhodnější oproti jednotlivému
placení u řidiče při každé cestě.
Například investice do 30denní
jízdenky se vám může vrátit již
po 13 dnech, a to není všechno!
Vícečlenná rodina, kde jeden jezdí pravidelně a ostatní náhodně,
může využít přenosnost anonymní časové jízdenky. Do práce tedy

pojede jeden člen rodiny a třeba
večer za zábavou další. Za takovéto multifunkční užívání jedné
jízdenky přitom není zaveden
žádný zvláštní tarif, jen ten běžný.
Výhody časových jízdenek pamatují i na děti od 6–15 let. Žádná
omezení na školní dny, zlevněnou
časovou jízdenku může žák využívat i o prázdninách a víkendech.
Víkendové využívání platí i pro
studenty, na které se vztahuje nárok na zlevněné jízdné.

Informační kanceláře
po celém kraji
K pořízení bezkontaktní čipové karty, na kterou se nahrávají
časové jízdenky nebo kredit pro
placení jednotlivého jízdného,
můžete využít 19 informačních
míst po celém Ústeckém kraji.
Jejich adresy a provozní dobu
najdete na www.dopravauk.cz.
Mimo to bude možné v omeze-

Čipová karta DÚK má ambice být nosným prvkem jízdného
drtivé většiny dopravních systémů v Ústeckém kraji. První
cestující, kteří budou využívat
propojení linkové dopravy DÚK
a MHD prostřednictvím čipové
karty, budou v Teplicích. Stávající síť obcí a měst napojených
na MHD Teplice sice přecházejí
na linkovou dopravu, ale ta je
s MHD Teplice plně integrována a postačí nadále jeden jízdní
doklad. K tomu se však nově připojují další obce a města, jejichž
obyvatelé dosud potřebovali dva
jízdní doklady (např. ze směru
od Bíliny nebo od Litvínova).
Částečná integrace se bude
realizovat s MHD Ústí nad Labem, kde mají zájem vstoupit do
krajského tarifního systému, ale
do plné integrace bude nutné nejprve změnit odbavovací systém,
což je časově náročná operace,
která bude vyžadovat zachování
přechodného provizorního období uznávání jen části jízdenek
v průběhu roku 2015. Těsně před
uzávěrkou tohoto čísla přišel pozitivní signál z Děčína, ale i z některých malých měst s vlastní MHD
tvořenou třeba jen jednou linkou.
Připravil Jan Maxa,
oddělení dopravní obslužnosti

Ústecký kraj
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Pro podnikatele a investory
Aby zákazníci byli spokojeni
počtrnácté byly v našem kraji udělovány ceny Spokojený zákazník. Pořamáme webový portál Invest UK Uždatelem
ankety je Ústecký kraj spolu se Sdružením českých spotřebitelů. DrO

dbor strategie, přípravy
a realizace projektů Ústeckého kraje má ve své gesci správu webového portálu INVEST-UK, který byl spuštěn koncem
roku 2011. Databáze k podpoře
a rozšíření investičních příležitostí v regionu nabízí ucelený
přehled obsahující aktualizované databáze volných a nevyužívaných průmyslových hal,
průmyslových zón a brownﬁeldů. Jsou tu nabídky dlouhodobě
nevyužívaných ploch a objektů
v regionu na uživatelsky příjemném a jednoduchém webovém
portálu, který je zdarma dostupný všem případným zájemcům
o investici v Ústeckém kraji,
nebo těm, kteří mají zájem nabídnout své nevyužité prosto-

ry, kdy na základě přiděleného
vstupního kódu si svůj záznam
samostatně aktualizují dle momentální situace.
V současné době provádí odbor aktualizaci databáze, která je
zaměřena zejména na doplnění
aktuálních a požadovaných dat
k jednotlivým záznamům tak,
aby případný investor získal ucelené základní informace k dané
lokalitě. Nově bude přidána „informační záložka“ průmyslových
zón v Ústeckém kraji, která by
měla obsahovat podrobné a ucelené informace k jednotlivým
průmyslovým zónám (obsazenost zón investory, volné plochy,
informace o různých omezeních,
pracovní příležitosti…). Také byly
upraveny parametry vyhledávání

v databázi a přidána možnost pro
vyhledávání a prohlížení z mobilních zařízení. Základní údaje jsou
překládány i do angličtiny a připravuje se překlad do němčiny.
Od počátku spuštění databáze bylo zaznamenáno 15 380
návštěv webového portálu,
což je přibližně 415 přístupů
do databáze každý měsíc. Jak je
vidět i z uvedených čísel, webový portál si své uplatnění našel
a zamýšlený záměr, nabídnout
ucelenou nabídku vhodných investičních objektů potenciálním
investorům, kteří mají zájem investovat v České republice – Ústeckém kraji, se daří naplňovat.
Ing. J. Miler

www.invest-uk.cz

Oblíbené sýry z Varnsdorfu
Na pozvání Pavla Vybírala, generálního ředitele
Polabských mlékáren, a.s., v Poděbradech, přijel
do varnsdorfského provozu společnosti hejtman Oldřich Bubeníček. Byl také u slavnostního otevření nově
zrekonstruované výrobny některých druhů sýrů.

S

oučasný provoz Polabských
mlékáren na severu Ústeckého kraje byl od roku 1943
samostatnou mlékárnou, před
dvěma lety fúzoval do poděbradské společnosti, která se zaměřuje na výrobu tvarohů a tvarohových specialit pod značkou
MILKO a rozšířil sortiment
společnosti o řadu sýrů. Denně
ve Varnsdorfu zpracuje asi padesátka pracovníků 25 000 litrů

konvenčního mléka, obden také
další tisíce litrů biomléka. K nejoblíbenějším sýrům z Varnsdorfu patří řada Matylda s biogoudou, eidamem, dále pastevecký
kozí sýr přírodní a uzený, biomáslo a celá řada dalšího sortimentu. V posledních letech
získala varnsdorfská provozovna ceny v krajských soutěžích
Potravinářský výrobek – kraj
Přemysla Oráče, Regionální

Mezi šikovnými žáky a dětmi

D

agmar Waicová, předsedkyně zastupitelského Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, navštívila Střední odbornou školu technickou a zahradnickou v Lovosicích a také Dětský domov v Dlažkovicích.
Obě zařízení jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. V Lovosicích se Dagmar Waicová při prohlídce školy nahlédla do praktické
výuky v odborných učebnách. Jeden z oborů, který podporuje Ústecký
kraj formou stipendia, je aplikovaná chemie. Tento obor má širokou univerzální koncepci se šesti zaměřeními, a to na analytickou chemii, chemickou technologii, farmaceutické substance, ochranu životního prostředí, výpočetní techniku a podnikový management. Druhá návštěva
patřila Dětskému domovu, ZŠ praktické, Praktické škole a Školní jídelně
Dlažkovice, které leží poblíž Třebívlic na Litoměřicku. V celém areálu tohoto zařízení ji doprovázeli ředitelka Ivana Petrrichová a její zástupce Jiří
Kotlář. Předsedkyni Waicovou tu čekal nádherně vyzdobený interiér výtvarnými pracemi dětí, výstava s poháry, které žáci získali ve sportovních
soutěžích, a vřelé přivítaní v rodinných skupinách.

Cena Křesadlo 2014
Nedávno odstartovalo Dobrovolnické centrum Ústí
nad Labem nominace na cenu Křesadlo 2014 –
ocenění dobrovolnických činností, cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

K

aždoročně se uděluje šest cen,
ať už jednotlivci či skupině
lidí z celého Ústeckého kraje , kterým není lhostejné, jak žijí ostatní
kolem nás. Je možné nominovat
dobrovolníky, kteří si zaslouží
ocenění za svou dobrovolnickou
činnost v roce 2014. Nominace
můžete zasílat do 31. ledna 2015
pomocí formuláře, který nalezne-

te na www.dcul.cz, do ústeckého
Dobrovolnického centra. Poradí
vám i Bc. Jiřina Gasserová, koordinátorka akce Křesadlo 2014,
e-mail: jirina.gasserova@dcul.
cz. Smyslem udělování ocenění je
nejen poděkovat a ocenit dobrovolníky, ale rovněž šířit myšlenku
dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti.

žitelé ceny mohou mít až do konce roku 2016 vyvěšen na své provozovně certiﬁkát dokladující vysokou úroveň jejich služeb a prodeje, ochotu, vstřícnost
a odbornost.

potravina a letos i Cenu prezidenta Potravinářské komory ČR
za nejlepší inovativní výrobek,
jímž byla prohlášena již zmíněná
řada sýrů Matylda z hor.
„Oceňuji rychlý postup modernizace zdejší výroby,“ řekl
hejtman Bubeníček. „V tomto
koutu kraje a severu Šluknovského výběžku se díky fúzi s Poděbrady podařilo udržet zaměstnanost a s ohledem na inovativní
přístup k výrobě zdravého potravinářského zboží má zdejší
provoz dobré šance uplatnit se
na trhu. Problémy samozřejmě
přetrvávají s nákupem mléka,
které se do Varnsdorfu musí
vozit většinou z velkých dálek,
českých producentů a výrobců
mléka v našem kraji je prostě
málo.“ Varnsdorfská provozovna Polabských mlékáren patří
k prosperujícím a známým výrobcům potravin a zvláště v oblasti Českého Švýcarska jsou její
produkty velice oblíbené a oceňované regionálními certiﬁkáty.
Přibližně pětina výroby se odsud
vyváží do zahraničí, a to včetně
Německa či Slovenska.

JEDNU Z CEN přebírá Helena Pachtová Matiková z rukou Radka Černého, předsedy Komise pro zemědělství
a venkov RÚK.

Archa – Most, s. r. o., provozovna
Obránců míru 2945/3, Most – restaurace s dětským hřištěm, s rozvozem jídel a barem s bowlingem;
Tornádo sport, s. r. o., Okružní
1733, Most – komplexní areál ﬁtness, sauny, solária, masáže, prodej
doplňkových přípravků. Ocenění za
komplexní služby pro mladé i seniory, za odborné vedení osobních trenérů;
OBEX MOST, s. r. o. – Rekreační 1048, Most rekreační areál s ubytováním, restaurací a sportovním vyžitím. Cena za velmi příjemné prostředí, vybavenost kurty, bowlingem ad., možnosti
školení a oslav;
Jaroslav Karásek, sídlo provozovny nám. Republiky 48, Duchcov – široký sortiment elektrovýrobků včetně elektroniky. Cena za vysoce
odbornou práci, příjemné jednání a za poradenskou činnost;
Sieber Petr, sídlo provozovny SNP 194, Droužkovice, o. Chomutov – montáž, opravy, revize
a zkoušky elektrických zařízení. Cena za velmi
kvalitní odbornou práci, vstřícné jednání a krátké objednací lhůty;
Elektro 3B, s. r. o., provozovna Krásnostudenecká 2018/95, Děčín – montáž, opravy, revize
a zkoušky elektrických zařízení. Cena za vysoce
odbornou práci, ochotu při jednání se zákazníky
a za vzorný servis;

 Pavel Luňáček, provozovna
Tovární 299, Dubí –pokrývačství a
tesařství. Cena za kvalitní odborné
práce, dlouholeté zkušenosti a za
poradenství;
 Nikola Soušková, sídlo provozovny Želivského 53/5, Bílina –
kadeřnictví a kosmetické a podobné
služby. Cena za perfektní odbornou
práci, poradenství a za velmi příjemné jednání a
prostředí;
Helena Pachtová Matiková, provozovna nám.
Míru 343, Litvínov – Hamr –prodej kávy, čaje,
potravin, nápojů, výroba dárkových košů a balíčků. Cena za čistotu, pořádek, velký výběr dárkového zboží, ochotu a milé prostředí;
ELLAU, spol. s r. o. – provozovna Svatopluka Čecha 610/2, Lovosice – montáž, opravy a
revize el. zařízení, výroba rozdělovačů. Cena
za odbornou práci, velmi dobrou poradenskou
činnost;
Růžena Polášková, provozovna Mírové nám.
23, Ústí nad Labem – masérské, rekondiční, regenerační a kosmetické služby. Cena za vysoce
kvalitní a odbornou obsluhu, čistotu a pořádek;
Agrokomplex, spol. s r. o. (sídlo Verneřice) –
provozovna Mírové nám. 10, Ústí n. L. – výroba a prodej masných výrobků. Cena za vysokou
jakost oceněnou odborníky a za velkou spokojenost zákazníků i za ochotu.

Ústecký kraj je skokanem roku
V

Praze se nedávno uskutečnilo
vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku srovnávacího výzkumu Místo
pro život 2014. Analytici agentury
Datank posuzovali možnosti práce,
výši mezd, bezpečnost, dostupnost
zdravotní a sociální péče, vzdělávání,
rozvoj infrastruktury či nabídku pro
volný čas.
Nejlepším místem pro život v Čes- CENU PŘEVZALA zástupkyně ředitele Krajského úřadu Ústeckéké republice se podle výzkumu letos ho kraje Monika Zeman.

stal Plzeňský kraj. V multikriteriálním hodnocení statistických dat se
náš kraj dostal bohužel na příčku
poslední, ale zato se stal nositelem
speciálního prestižního ocenění. Ústeckému kraji byla udělena speciální
cena srovnávacího výzkumu Místo
pro život 2014 „SKOKAN ROKU“
za investice na ochranu životního
prostředí, kdy došlo k meziročnímu
zvýšení objemu investic o 58 procent.

Ceny Vědecké rady Krajské zdravotní za rok 2013

P

ro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlásila Vědecká rada Krajské zdravotní, a.
s., za rok 2013 cenu za nejlepší
vědeckou práci lékaře (cena
předsedy představenstva), cenu
za nejlepší vědeckou práci lékaře
do 35 let (cena generálního ředitele), cenu za nejlepší odbornou
práci v oblasti ošetřovatelství
a cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických
pracovníků (cena předsedy dozorčí rady). Slavnostního vyhlášení se zúčastnil též 1. náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.
V soutěži o nejlepší vědeckou
práci lékaře se na 1. pozici umístil Jaroslav Škvor z dětské kliniky,
2. byl Robert Bartoš a 3. Martin

Sameš, oba z neurochirurgické
kliniky. První místo za nejlepší vědeckou práci lékaře do 35
let získal Tomáš Radovnický,
opět z ústecké neurochirurgie,
2. skončil Lubomír Kopp z kliniky úrazové chirurgie a 3. další
neurochirurg Aleš Hejčl. V soutěži o cenu za nejlepší odbornou
práci v oblasti ošetřovatelství
uspěla nejlépe Michaela Rothová
z dětské chirurgie, 2. byla Tereza Grünerová z kliniky úrazové
chirurgie a 3. místo bylo úspěchem zástupkyně chomutovské
nemocnice Lenky Splitkové.
Cena za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických
pracovníků byla udělena Martině
(KZ, a. s.)
Novákové.

S TOMÁŠEM RADOVNICKÝM jsou na snímku Stanislav Rybák (vpravo)
a generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.

Ústecký kraj

prosinec 2014
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Jedenáct milionů
do školy v Kadani

Hovoříme s náměstkyní hejtmana Janou Vaňhovou

Nebojte se přijímaček!

K

Ústecký kraj se přihlásil do pilotního programu ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Ověřování vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, jeho realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků
vzdělávání (CERMAT).
Jaké jsou závěry z projektů přijímacích zkoušek do čtyřletých maturitních oborů v předcházejících
dvou letech ověřování?
„V roce 2014 se v kraji do projektu zapojilo 48 středních škol
a 3957 uchazečů. Ukázalo se, že
průměrné výsledky byly v matematice i v češtině pod průměrem
krajů s jednotnými přijímacími
zkouškami. Zjistili jsme také, že
známkování v Ústeckém kraji ve zmíněných předmětech je
v devátých třídách výrazně méně
přísné, než by odpovídalo celorepublikovému průměru.“
Kolik škol se do ověřování přijímaček ke studiu na školní rok
2015/2016 přihlásilo?
„Celkem je přihlášeno 49
středních škol zřizovaných Ús-

teckým krajem, 5 středních škol
soukromých zřizovatelů a jedna
škola zřizovaná obcí. Krajské
školy jsou de facto všech směrů
studia a zaměření – technického, přírodovědného, humanitního a samozřejmě se ověřování
týká také gymnázií.“
V jakých předmětech budou žáci
testovat své vědomosti?
„Opět půjde o český jazyk a matematiku. Chceme,
abychom si u potenciálních
uchazečů o studium na některé ze středních škol ověřili
především způsob testování, logistiku, prostě vše, co
se musí nejprve odzkoušet.
Proto hovoříme o pilotním
programu. Účelem ověřování
je ověřit uplatnění centrálně

zadávaných jednotných testů
v přijímacím řízení do oborů
středního vzdělání s maturitní
zkouškou. Chceme ověřit použití jednotných testů v rozsahu
učiva ZŠ, abychom zjistili dovednosti, znalosti a vědomosti
uchazečů a jejich předpoklady
pro úspěšné studium v maturitních oborech.“
Žáci se tedy přijímacích zkoušek
bát nemusejí?
„Určitě ne. Mladí, naši patnáctiletí teenageři, jsou přece
sebevědomí, nebojí se překážek
a výzev, alespoň to zní všude
kolem nás. Tak proč by se měli
obávat přijímaček na zkoušku?
A času na doplnění znalostí mají
pořád dost. My jako kraj nebudeme stanovovat žádné hranice

JANA VAŇHOVÁ, náměstkyně
hejtmana, má v gesci školství.

pro přijetí, rozhodnutí je jen
na ředitelích škol.“
Děkujeme za rozhovor a ještě
na závěr?
„Ráda bych popřála budoucím uchazečům o studium,
dnešním žákům základních
škol, ale také jejich rodičům
a všem našim pedagogům a zaměstnancům škol krásné Vánoce a pěkný a úspěšný rok 2015.“

adaňské pracoviště Střední
školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov
slavnostně otevřelo nové dílny
a zrekonstruované prostory.
Projekt za 11 milionů korun byl
ﬁnancován eurodotací a na zahájení provozu pozval ředitel
školy Václav Sailer hejtmana Oldřicha Bubeníčka, jeho náměstkyni Janu Vaňhovou a krajského
radního Ladislava Drlého.
Realizátorem projektu „Posílení výuky strojírenských oborů
pro oblast Kadaň a Klášterec nad
Ohří“ byl Ústecký kraj. Celkové
náklady projektu byly 11 mi-

lionů korun, výše dotace z EU
činila 7,7 milionu Kč. V rámci
projektu proběhla rekonstrukce
prostorů nových dílen a obrobny
ve středisku Kadaň. Dílny pro
výuku zámečníků byly vybaveny
novými pracovními stoly včetně
svěráků a bylo pořízeno další
potřebné nářadí. Dále bylo vybaveno pracoviště svářečské školy
šesti svářecími boxy, do dílny
obrobny bylo pořízeno šest universálních hrotových soustruhů
s digitálním odměřováním a dvě
vertikální nástrojářské frézky
s digitálním odměřováním včetně nářadí a nástrojů.

Výjimečné úspěchy žáků
teplické konzervatoře

V gymnáziu Potřebujeme technicky
se vyrábí pivo a přírodovědně vzdělané absolventy
školství, mládeže a tělovýchovy zapojeno 14 středních škol a první rok programu
(nealko…)
Ministerstvo
v rámci operačního programu „Vzdělávání ukazuje, že výsledky předčily očekávání. Školy za-

N

a Gymnáziu a Střední odborné škole Dr. Václava
Šmejkala v Ústí nad Labem otevřeli minipivovar. Studentům
bude sloužit při výuce aplikované chemie, výroba nealkoholického piva má zatraktivnit
výuku a přilákat nové studenty.
Slavnostního přestřižení pásky
se zúčastnili i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
náměstkyně hejtmana Jana
Vaňhová a předsedkyně Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Dagmar Waicová.
Nápad zřídit ve škole pivovar
vznikl před pěti lety. Zařízení
za 1,6 milionu korun postavila
během dvou let odborná ﬁrma
ve sklepní místnosti školy. Minipivovar mohla škola pořídit
díky zapojení do projektu Přírodovědné a technické vzdělávání
Ústeckého kraje. Kromě varny
piva získala z projektu i přístroje a vybavení, které potřebuje k
výuce oborů. Pivo bude určeno
pouze pro potřeby školy, respektive pro posouzení výsledků
práce. Součástí projektu je i spolupráce se čtyřmi partnerskými
školami, včetně těch vysokých, a
s Lovochemií i ústeckou společností Spolchemie.

pro konkurenceschopnost“ připravilo dotační
titul „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“. V tomto programu, který je dotován částkou 146,5 mil. Kč (v polovině dvouletého
projektu je zatím proinvestováno 45 mil. Kč.), je
Partner

Hlavní aktivity a investice

Hotelová škola, Obchodní akademie
a Střední průmyslová škola, Teplice
Střední průmyslová škola a střední škola
gastronomie a služeb, Most

Finanční objem k 30. 9. 2014

Technická učebna, vybavení technického
kroužku, mechanotronika, výukové panely

2 505 735 Kč

Vybavení technické učebny, učebny chemie

6 618 461Kč

Vybavení technické učebny, speciálních
Gymnázium a Střední odborná škola,
učeben (F,Bi,Ch),učebna mikrobiologická
Podbořany
a biologická, učebna pro instalatéry
Učebny biologie a mikrobiologie,
Gymnázium, Chomutov
chemie a fyziky
Vybavení technické učebny, učebny elekStřední průmyslová škola a Vyšší odborná
trotechniky a elektroniky, soustruh CNC,
škola. Chomutov
projektor, příslušenství k trhačce
Střední škola technická, gastronomická
Vybavení učebny kovo a technické učebny,
a automobilní, Chomutov
vybudování přírodovědné naučné stezky
Střední škola lodní dopravy a technických
Vybavení strojní dílny a učebny, univerz. obr.
řemesel, Děčín
stroj digitální měření
VOŠ a Střední průmyslová škola strojní,
Učebna fyziky, geodezie, stavební laboratoř,
stavební a dopravní, Děčín
strojní dílna
Střední škola zahradnická a zemědělská
Učebna biologie a mikrobiologie, učebna
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda
chemie, veterinární a technická učebna
Gymnázium a Střední odborná škola
Učebna chemie, laboratoř a školní laboratorní
dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem
minipivovar
Vybavení kroužků technického a robotiky
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem
a umělé inteligence, uč. ele
Vybavení pro řemesla, technická učebna,
Střední škola stavební, Teplice
vybavení dílen, učebna el. měření
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní Škola bude zařazena do projektu
akademie, Kadaň
v průběhu druhého roku
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Škola zařazena do projektu v průběhu
sociální, Šluknov
druhého roku

Nové dílny v Podbořanech

G

ymnázium a Střední odborná škola v Podbořanech,
která je příspěvkovou školou
Ústeckého kraje, má nové vybavení. Získala jej v rámci projektu
Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje. Nové
vybavení dílen pro instalatéry,
kováře i opraváře zemědělských
strojů si přijeli prohlédnout
i představitelé Ústeckého kraje
a jeho Krajského úřadu. Škola v rámci projektu, který byl
spoluﬁnancován
Evropským
sociálním fondem a ze státního rozpočtu, pořídila vybavení
dílny pro technické obory, tedy
odborné učebny pro instalatéry a provedla modernizaci dílny pro opraváře zemědělských
strojů. Na gymnáziu byly vybaveny učebny pro přírodovědné

pojené do projektu hlásí zvýšený zájem uchazečů
o studium. Ústecký kraj zachytil trend, který vyžaduje výrazně obměnit skladbu studentů a učňů
středních škol, tak aby odpovídala potřebám zaměstnavatelů v kraji.

4 530 834 Kč
2 519 017 Kč
2 203 783 Kč
2 519 017 Kč
1 047 078 Kč
5 311 625 Kč
1 379 483 Kč
2 838 945 Kč
8 554 230 Kč
-----

Obchodní akademie Pařížská
v Ústí nad Labem:
Počtvrté vítězem Účetní olympiády!

V

vzdělávání, přibyly nové přístroje a anatomické modely. Gymnázium a Střední odborná škola
v Podbořanech je páteřní školou
Ústeckého kraje.

2 198 911 Kč

e čtyřleté historii celostátní
Účetní olympiády nenašla
ústecká obchodní akademie mezi
středními odbornými školami svého přemožitele. Soutěžní tým, který letos reprezentovali žáci třídy 4.
C Eliza Becci, Jakub Beran, Barbora Radovičová, Kateřina Senešiová, Klára Wipplerová a Ing. Blanka Babická, znovu obhájil 1.
místo v obou kategoriích. Katedra
ﬁnančního účetnictví a auditingu
Vysoké školy ekonomické v Praze
pořádala IV. ročník této prestižní soutěže od září do listopadu.
Olympiáda probíhala ve dvou kolech. V prvním řešili soutěžící pod
vedením Blanky Babické rozsáhlou modelovou studii ﬁktivního

podniku zahrnující vybrané účetní
operace v horizontu dvou let. Tvorba tak náročného úkolu vyžaduje
nadstandardní znalosti obecných
účetních principů, účetní legislativy a souvisejících právních předpisů. Šestitýdenní precizní příprava
a vynikající týmová spolupráce vynesla reprezentantům OA postup
do 2. kola pořádaného na VŠE
v Praze, ve kterém se utkaly tři
nejlepší týmy z ČR. Soutěžní klání
vyžadovalo zpracování tří účetních úloh a následnou prezentaci.
Komise pak hodnotila především
souhru týmu, přehlednost a nápaditost prezentace, reakce na dotazy a odbornou argumentaci.
Mgr. Šárka Hefertová

O

pravdu skvělého výsledku dosáhl žák 6. ročníku teplické konzervatoře Milan Al–Ashhab (na snímku) z houslové třídy Květy
Hasilové, který v letošní soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR získal nejen první místo ve III. kategorii hry na
housle, ale i titul absolutního vítěze. Ve velmi silné konkurenci uspěl
i další žák školy, violista Vít Pošmůrný ze třídy Mgr. Karla Untermüllera, který ve II. kategorii získal čestné uznání.
Konzervatoř v Teplicích se může v listopadu pochlubit ještě jedním výjimečným uměleckým úspěchem: žákyně 3. ročníku Kateřina
Škardová z klarinetové třídy Mgr. Vladimíra Zíky získala 3. místo ve
čtvrtém ročníku mezinárodní klarinetové soutěže v Markneukirchenu. Všem oceněným žákům i pedagogům školy, již zřizuje Ústecký
kraj, srdečně blahopřejeme a přejeme jim mnoho dalších uměleckých úspěchů.

Průmyslovka v Mostu má
nová zařízení za deset milionů
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
gastronomie a služeb Most zahájila ve čtvrtek 20.
listopadu provoz nových školních zařízení v hodnotě 9,7 milionu korun. Ředitelka školy Hana
Praženicová přivítala při slavnostním otevření
1. náměstka a zástupce hejtmana Stanislava Rybáka a náměstkyni hejtmana Janu Vaňhovou.

V

rámci projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“, ﬁnancovaného z evropských fondů,
škola zrekonstruovala a nově
vybavila učebnu přírodních věd.
Dále pořídila stroje, nástroje
a přístroje do dílen. Součástí
slavnostního zahájení provozu
byla i prohlídka nově zrekonstruované tělocvičny, která byla
pořízena z ﬁnancí Ústeckého
kraje.
„Rád bych poděkoval vedení
školy a všem, kteří se podíleli
na realizaci projektu, a popřál
všem, aby se cíl projektu, kterým je podnítit ještě větší zájem
žáků o přírodovědné a technické
vzdělávání, podařilo naplnit,“
řekl při zahájení náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Náměstkyně Jana Vaňhová
zdůraznila, že jedním z dalších
cílů projektu „Přírodovědné
a technické vzdělávání Ústecké-

ho kraje“ je propojení základního, středního a vysokého školství v kraji, což by mělo ve svém
výsledku přinést lepší uspokojení poptávky zaměstnavatelů
po absolventech s technickým
vzděláním.
Veškeré pořízené vybavení
bude sloužit pro výuku předmětů, např. chemie, fyzika, elektrotechnika, a dále pro dílenskou
praxi v rámci dalších předmětů.
Vybavené učebny budou využívat také žáci ZŠ a SŠ v rámci
volnočasových aktivit, tj. zájmových kroužků přírodní vědy
a odborné praxe.
Celkový ﬁnanční objem celého projektu v celém kraji je 146,5
mil. Kč. V rámci této částky je
přímo podpořeno 14 středních
škol jako Partnerů projektu, další střední i základní školy jsou
pak zapojeny prostřednictvím
aktivit, které z projektu realizuje
Ústecký kraj.

Ústecký kraj

6

prosinec 2014

Ústecký kraj –
výběr z kalendária
roku 2014
leden

únor
Zdravá holčička Terezka (3,29
kg, 50 cm) se v 03.12 h. Nového roku narodila v Podřipské
nemocnice v Roudnici n. L.
Prvního občánka Ústeckého
kraje přivedla na svět maminka Žaneta Kropáčková.

Jednou z expozic 23. Středoevropského veletrhu cestovního ruchu
Holiday World v Praze byl stánek našeho kraje. Uskutečnil se tu křest
mezinárodního cykloprůvodce po Labské stezce a magazínu Brána č. 3.
Při Hejtmanských dnech
navštěvuje O. Bubeníček
okresy a mikroregiony a
se starosty měst a obcí
projednává oblasti jejich zájmu. Na Bílinsku
se hovořilo o změnách
v dopravní obslužnosti a
čerpání dotací.

Už 21. výjezdová základna
Zdravotnické záchranné služby ÚK byla otevřena v Úštěku, zkrátí
dojezdový čas v této lokalitě o deset minut. Oprava budovy vyšla na
1,7 milionu korun, značnou část věnoval Ústecký kraj.
Konference o podpoře sociálních služeb se zaměřila mj. na činnost
chráněných dílen a zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí.
Na souběžné výstavě představily terapeutické dílny výrobky.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil ve dnech
21. a 22. ledna 2014 Žilinský samosprávný kraj. Cílem bylo spolu s
předsedou ŽSK Jurajem Blanárem konkrétní naplňování Smlouvy
o spolupráci.

duben

březen

Dvěma nálezcům vzácných „pokladů“ pocházejících z období starší doby bronzové s vysokou kulturně historickou hodnotou vyplatil
krajský úřad dle zákona odměnu v úhrnné výši téměř sto tisíc korun.

Ústecká Univerzita J. E. Purkyně rozšířila počet klinik v Masarykově nemocnici o dětskou, oční, úrazové chirurgie a urologie a robotické chirurgie. Koncem roku bylo klinik již osm.

květen

Po celém kraji začaly Severočeské farmářské trhy, které pořádá
o.s. Český um, a nad akcemi převzal záštitu hejtman. Pořádají je
Ústí, Teplice, Most, Chomutov, Kadaň, Jirkov ad.

Pro mladé řidiče připravil Ústecký kraj spolu s Policií ČR a BESIP
veletrh o bezpečnosti provozu – dva dny byl na krajském úřadu a
jeden den v Litoměřicích. Prošlo jím asi tisíc mladých lidí.
Oceněni byli medailisté z lednových Her VI.
zimní Olympiády dětí a
mládeže ČR. Získali pro
Ústecký kraj 7. místo
mezi 14 kraji a přivezli
si třináct medailí – šest
zlatých, čtyři stříbrné a
tři bronzové.

Most, Tisá a Podbořany zvítězily v 11. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí a postoupily
do celostátního ﬁnále, v němž potom v květnu Tisá i Most dokonce
vyhrály!
Na pozvání hejtmana přijel do kraje na návštěvu velvyslanec Francie
v ČR Jean-Pierre Asvazadourian.
Navštívil krajský úřad, Mojžíř nebo
Česko-francouzský klub v Ústí n. L.
Zasedání Hospodářské a sociální
rady ÚK se zúčastnili ministři dopravy a životního prostředí. Vedení HSR
ÚK jim předložilo prioritní potřeby
v působnosti jejich resortů. Iniciativu podpořil i hejtman.

červen
Prezident Německa Joachim
Gauck v rámci své státní návštěvy České republiky navštívil 6. května spolu s prezidentem Milošem Zemanem
za účasti hejtmana Oldřicha
Bubeníčka Malou pevnost
v Terezíně.

Na Červeném Hrádku bylo setkání mezinárodního projektu EMPAC
(Empowering Parents and Children) z programu PROGRESS o zlepšování životních šancí dětí ze sociálně slabých skupin.

Konferencí byl ukončen dvouletý projekt Sasko-české vzájemné
vztahy v proměnách času. Historikům, učitelům a dalším hostům
byla představena třísvazková výuková publikace v české a německé verzi.

Destinační agentury pracující na území Ústeckého kraje zahájily
sezónu 2014. Hlavní zahájení sezóny na Labské stezce se uskutečnilo 17. května 2014 v Ústí n. L. – Brné a v Děčíně.

V Ústí bylo otevřeno Zdravotnické operační středisko Zdravotnické
záchranné služby ÚK. Objekt byl vybudován za téměř 18 mil. Kč z
ﬁnancí kraje, vybavení za 44 milionů pak z národního projektu.
Jihokorejská společnost Nexen Tire vyrábějící pneumatiky chystá
v krajské průmyslové zóně Triangle u Žatce stavbu nového závodu.
Na ploše 70 ha bude investovat 22,7 mld. Kč.
Český olympijský výbor rozhodl, že Hry VII. zimní olympiády dětí a
mládeže ČR budou v roce 2016 v Ústeckém kraji. Soutěžit se bude
v alpském i severském lyžování, hokeji, biatlonu ad.
Na labském nábřeží
v Děčíně se konal 6. Den
záchranářů ÚK. Veřejnost se přesvědčila o
důležitosti, potřebnosti,
profesionalitě a spolupráci složek integrovaného záchranného sytému
v praxi.

Byla vydána Společná výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na výměny kotlů. Na dotaci bylo určeno 30 mil. Kč od kraje a od
ministerstva životního prostředí.
V Mostě začala fungovat Kancelář vládního zmocněnce pro Ústecký a Moravskoslezský kraj Jiřího Cieńciały. Kancelář oﬁciálně
otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek za účasti Oldřicha
Bubeníčka.

červenec

srpen
Ve Šluknovském výběžku byl
otevřen po 69 letech znovu
železniční koridor a znovuobnoveným úsekem začali
jezdit první cestující v pravidelném provozu na lince Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk.

Dvanáct středních škol přírodovědného a technického zaměření
zřizovaných krajem se dočká nejmodernějších strojů a přístrojů.
Náklady 146 mil. Kč z dotace ministerstva školství.
Obec Růžová na Děčínsku byla
vyhlášena Vesnicí roku a obdržela Zlatou stuhu a ﬁnanční
odměnu. V dalších kategoriích
bylo uděleno 30 jiných cen.
Soutěžilo 31 obcí.

Jednatel Neturen Czech pan Makoto Nakahara se podepsal pod
smlouvu s krajem o prodeji 5,36 ha pozemků v zóně Triangle. Japonský investor tu zahájil zkušební provoz výroby pružin pro auta.
Na návštěvu kraje přijela velvyslankyně Číny v ČR paní Ma Keqing.
Spolu s doprovodem a s hejtmanem si prohlédla teplické muzeum
nebo dubskou porcelánku. Na závěr návštěvy si vyzkoušela i teplické lázně.
S centrem závodu v Krásné Lípě se jel už po 27. mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin. Z 50 účastnic z osmi zemí byla po pěti
etapách nejlepší Brianna Walleová (USA).

říjen
Vyhodnocen byl 9. ročník
soutěže Skleněná popelnice v třídění odpadu.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – vítězným městem
je Krásná Lípa, mezi obcemi vyhrála Libčeves.
Na Zámku Děčín převzalo
24 jednotlivců a kolektivů
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému Záslužné medaile ÚK; uděleny
byly také Medaile hejtmana dvěma starostům.
V prostorách barokních reprezentačních sálů zámku Nový Hrad v
Jimlíně u Loun, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje, se uskutečnil 1. zámecký ples, první ples po více než 230 letech.
Byla podepsána rezervační smlouva s investorem Gonvarri Corporación Financiera o pozemcích na zóně Triangle. Španělský Gonvarri se zabývá výrobou komponent pro automobilový průmysl.

září

Komplexní onkologické centrum KZ, a.s., Nemocnice Chomutov
navštívil ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček v souvislosti
s navrácením statutu KOC. Doprovázel jej i 1. náměstek hejtmana
Stanislav Rybák.

Policejní prezident plk. Tomáš
Tuhý řekl, že početní stav policie v kraji má nárůst o 160 míst,
nyní noví policisté procházejí náročnou přípravou a postupně se
začlení do krajských policejních složek.

listopad

Byly zahájeny projekty na podporu zaměstnanosti – Handicap nám
nevadí a Společně to dokážeme. Jejich nositelem je Ústecký kraj
a jeho Pakt zaměstnanosti, mezi partnery patří Úřad práce ČR.
Součástí sedmých krajských dožínkových slavností v Peruci bylo tradiční vítání chlebem a solí,
dožínkové věnce a kytice,
stejně jako celodenní
kulturní doprovodné akce
i výstavy techniky.
Na veletrhu Zahrada Čech
byli vyhlášeni vítězové
krajských soutěží Regionální potravina a Nejlepší výrobek kraje
Přemysla Oráče.
Tři desítky obcí a měst a Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska obdržely v rámci soutěží Stimax a Tohatsu Cup, dary –
stříkačky, třívrstvé obleky nebo hadice – v hodnotě 5,22 mil. Kč.

prosinec

Čtvrtý ročník konference Energetické fórum Ústeckého kraje se
zaměřil na problematiku evropské politiky klimatických změn a
energetiky a související úpravy Státní energetické koncepce ČR.

Anketu Dopravce roku 2014 Ústeckého kraje vyhrála společnost
BusLine, a.s., vítěze mají i čtyři dílčí kategorie. V anketě hlasovalo
téměř 1600 lidí z řad cestující veřejnosti.

V kadaňském pracovišti Střední školy technické, gastronomické
a automobilní Chomutov se otevřely nové dílny a zrekonstruované
prostory. Projekt za 11 milionů korun byl ﬁnancován eurodotací.

Odstartoval Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji, další příležitost, kdy při řešení nezaměstnanosti spojí síly samospráva,
státní správa, sdružení zaměstnavatelů, neziskový sektor a škola.

Absolutním vítězem mezinárodní soutěže mladých klavíristů Virtuosi per musica di pianoforte se stala 14letá Ruska
Elizaveta Klyuchereva. Na 7.
ročník se přihlásilo 47 pianistů
ze 17 zemí.

V Mostě se představily vysoké a vyšší odborné školy na
veletrhu Sokrates 2. Studentům, zaměstnaným i lidem bez práce tu odborníci radili, jak si
vybrat vhodný studijní obor.

V Dětském domově
v Mašťově předal
hejtman dětem na
předvánoční besídce
tři sady dřevěných
her domino pro výuku angličtiny. Stejná domina pořízená
z daru společnosti
Severní energetická
dostaly i další krajské dětské domovy.

Ústecký kraj
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Cena hejtmana pro Natálii Belisovou
K

onec roku 2014 je více než
na dohled; s ním také končíme v tomto vydání Krajských
novin Ústeckého kraje seriál
o lidech, kteří něco v životě a pro
nás všechny dokázali a za vše obdrželi Cenu hejtmana. Psali jsme
o dr. Janu Schramlovi (zdravotnictví, včetně záchrany života),
dr. Vítězslavu Šteﬂovi (kultura),
dr. Jaroslavu Pavlíkovi (věda
a výzkum), Václavu Černému
a Vladimíru Kýhosovi st. (oba
sport) a dnes náš seriál uzavře
Mgr. Natálie Belisová, historička, muzeoložka a památkářka
se zaměřením na oblast Českého
Švýcarska a Lužických hor.
Paní Natálie Belisová, jak stojí
mimo jiné ve zdůvodnění ceny,
píše knihy, články a sborníky, pořádá přednášky, semináře, věnuje
se výchově a vzdělávání široké
i laické veřejnosti. Spolu s ostatními dobrovolníky usiluje o záchranu památky Dolský mlýn v samém
srdci Českého Švýcarska, a tam
také, ve Správě Národního parku
ČŠ pracuje. Je tu historičkou, stará se o styk s veřejností a speciálně
má na starosti péči o kulturní dědictví, konkrétně o drobné kulturní a historické památky. A tak
obnovuje pomníky, pietní místa
a památníky. V každém případě
ve své práci využívá zkušeností,
které získala ve svých dřívějších
profesích – jako aprobovaná
učitelka (ústecká pedagogická fakulta) dělala v reklamě, v památkovém ústavu měla na starosti
movité památky a v děčínském
muzeu fond výtvarných umění.

Ústecký kraj
na EXPO
Milán 2015
Dokončení ze strany 1

Téma voda a vodní zdroje Ústeckého kraje zastoupí Bílinská
kyselka. Unikátní složení vodního zdroje představí koláž umístěná při vstupu do expozice.
Vitrážnická dílna v Lubenci
vyrobí pro Expo 2015 speciální
vitráž zobrazující Portu Bohemicu s pozadím motivu otevírající
se brány. Vitráž s rozměry 2,6 x
2,6 m bude umístěna u jednoho
ze tří oken.
V expozici budou ke zhlédnutí
odlitky rukou zapůjčené z muzea Křišťálový dotek. Speciální
technologie umožňuje odlívat
křišťálové odlitky rukou českých i zahraničních známých
osobností. Jde o umělecká díla
vytvořená přímo pro majitele
zvěčněného otisku. Návštěvníci
budou mít tak možnost vložit
svou dlaň do odlitku dlaní J. Jágra, V. Havla, Sira N. Wintona
nebo A. Šeredové, tváře české
účasti na Expu.
Tradici krajského řemesla
představí porcelán z Dubí. Návštěvníci budou moci porovnat
tradiční cibulák s moderním pojetím českého porcelánu.
V rámci účasti v expozici
Země příběhů a fantasie bude
každému zúčastněnému kraji
natočena animovaná legenda.
Za Ústecký to bude příběh Ulriky von Lewetzov. V expozici
samotné mohou návštěvníci
zhlédnout šperky z českého granátu, které Goethe daroval Ulrice jako důkaz své lásky. Replika
křesla z Duchcova, ke kterému
se váže ojedinělá pověst, bude
v expozici sloužit jako zázemí
Cassanovy, jenž bude návštěvníky expozicí provázet.
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Třikrát z krásného času
adventního
Dar na opravu chrámových varhan

S

větlo
svíce
na adventním
věnci, vůně kadidla a ušlechtilé
i radostné tóny
vánoční hudby
vytvářely
neopakovatelnou,
přátelskou i rozjímavou atmosféru
během Slavnostního adventního koncertu, který v ústeckém kostele
Nanebevzetí Panny Marie odstartoval poslední listopadovou neděli
jedno z nejkrásnějších období v roce – advent.
Kromě uvedení do té pravé předvánoční nálady měl koncert i charitativní rozměr. Z každé prodané vstupenky putovalo 80 Kč do sbírky na opravu historických varhan v tomto kostele. „Díky koncertu se
podařilo vybrat 24 tisíc korun, které pomohou dobré věci. Kdy jindy
než právě před Vánocemi by lidé měli být štědří a otevření i jiným
hodnotám než jen shánění dárků,“ řekl při předání výtěžku arciděkanovi Šimáčkovi pan hejtman.

Obyčeje a soutěže na Novém Hradu
V úvodu píšeme o velké lásce k Dolskému mlýnu, který
zná snad každý člověk z téhle
země, pokud ovšem viděl pohádku Pyšná princezna. Natálie Belisová se už dlouhou řadu
let, od roku 2001, stará o tuto
památku, organizuje brigády
z řad veřejnosti i odborníků
a ocení každou korunku, která
sem do stinných lesů Českého
Švýcarska plyne. A i ona sama
přispívá –například ﬁnanční odměnu náležející k Ceně hejtmana ve výši padesáti tisíc korun
věnovala na konto občanského
sdružení Dolský mlýn. A to není
vše – celý výtěžek ze své knihy,

dnes již rozebrané publikace
Osud má jméno Dolský mlýn,
darovala na stejný účet určený
k obnově, konzervaci a záchraně
této památky. Svůj volný čas věnuje zachování památek, sběru
historických materiálů o osobách, místech a událostech, které ovlivnily historii Ústeckého
kraje - vychovává děti a mládež
k úctě k národu a vlasti, předává
zkušenosti a znalosti dalším generacím a tyto aktivity ﬁnancuje
ze svého. A píše knihy, nejnovější je titul Tulákům Jetřichovicka, obšírná publikace o krásách
a historii této části Děčínska
a regionu severu Čech.

Letošní laureátka Ceny hejtmana Ústeckého kraje Natálei Belisová žije v Děčíně uprostřed podobné krásy, o jakou se stará ve své
profesi. Potěšením je jí práce a také
rodina, a hlavně „malinkatý“, jak
říká, Vojtíšek. A ještě přání k Vánocům, o které jsem požádal, shodou
okolností od ženy, která se narodila právě 24. prosince v Děčíně, prý
v nejkrásnějším místě, kde mohla
přijít na svět: „Každý si přeje, aby
Vánoce byly bílé. Snad i proto, že
ve sněhu vidí svoje stopy. Já všem
přeji, aby své stopy za sebou uviděli, kdykoliv se ohlédnou - i když
sníh roztaje. A ať jsou krásné, ať
na ně mohou být právem pyšní.“

Šest set let Židů v Teplicích
Letos si připomněla židovská minorita, která má
v současnosti přes 120 členů, šest set let, kdy židé
přišli do Teplic. První doložené zmínky pocházejí
z roku 1414, z doby vrcholného středověku. Právě
600. výročí této historické události přimělo v letošním roce Židovskou obec Teplice k organizaci
oslav nejen v Teplicích, ale i v dalších městech severních Čech.

L

etošní oslavy byly v průběhu
roku připomínány mnohými
akcemi, do kterých se zapojilo několik spolupracujících organizací
včetně Ministerstva kultury ČR,
Ústeckého kraje, Statutárního
města Teplice, Regionálního muzea v Teplicích, Židovského muzea v Praze, Státního oblastního
archivu v Litoměřicích, pobočky

Teplice, Severočeské ﬁlharmonie Teplice, Federace židovských
obcí v Praze a dalších institucí.
Slavnostní zahájení oslav 600.
výročí židovské diaspory proběhlo v pátek 14. března u Památníku obětem holocaustu v teplické
Lípové ulici a od té doby se výčet
akcí rozšířil. Jmenujme Dny otevřených dveří a setkání s bývalý-

mi teplickými občany židovského
původu, přednášku Bohuslavy
Chleborádové Ztracená minulost, koncerty, divadelní představení, odborné konference, besedy, odhalování pamětních desek,
slavnostní bohoslužby nebo
tryzny na židovských hřbitovech. Na teplickém zámku, tedy
v Regionálním muzeu, probíhala
výstava 600 let Židů v Teplicích.
A konečně: 24. listopadu bylo
požehnáno knize Židé v Teplicích
– 600 let historie od Radka Spály a Lenky Burgerové. Ti se také
prostřednictvím předsedy představenstva ŽO Oldřicha Látala
aktivně zapojují do práce Výboru
pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje.

O aktivní práci mateřských center

T

aké na
zámku
Nový Hrad
v Jimlíně
návštěvníci spolu s
hejtmanem
Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem
zahájili v sobotu 6. prosince adventní čas. V areálu zámku na návštěvníky čekali
dobové trhy, hudba, čerti, andělé na chůdách i ohnivá show. Na závěr večera všichni s hejtmanem a krajskou radní pro oblast kultury
a památkové péče Jitkou Sachetovou odstartovali slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Adventní setkání se koná na zámku Nový hrad již několikátý rok.
Celým dnem tentokrát provázel moderátor Václav Upír Krejčí a nechyběly tu tradiční adventní a vánoční obyčeje i soutěže a hry pro
děti. Samozřejmostí podobných setkání jsou také dobová hudba, divadlo, ohňová show nebo ukázky práce řemeslníků.

Advent očima dětí a s jejich výrobky

V

e spolupráci
se školami
Ústeckého kraje
se na Novém Hradu sešli o týden
později i děti, žáci
a studenti s pedagogy a rodiči
na akci Advent
očima dětí. Uspořádal ji Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu
a u poledního rozsvícení stromečku byla Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství. Předposlední adventní víkend patřil
na krajském zámku, který je už několik let příspěvkovou organizací
kraje, nejen zvykům Vánoc, ale také aktivitám dětí a mládeže.
Svoje prezentace taky měly některé školy z regionu, účastníci se
mohli seznámit s ukázkami řemesel a šikovnosti našich učňů (krejčí,
truhlář, aranžér) a prodávaly se tu i dekorace vyrobené v zúčastněných školách. Program až do večera doplnily pěvecké sbory, národopisný kroužek Třebenická sluníčka a také ukázky sokolnictví. Trubači troubili a na závěr se nad Jimlínem rozzářil nádherný ohňostroj.

PSALI JSME PŘED DESETI LETY
Alespoň tři malé citace z Krajských novin Ústeckého kraje (tehdy
byly přílohou MFDnes, Práva a Deníku) z prosince 2004:
* Území Ústeckého kraje provrtává od konce listopadu 2004
nejdelší silniční tunel v České republice. Veřejnosti je znám jako
tunel Panenská a byl proražen v Krušných horách nad Ústím
nad Labem jako jedna ze staveb při budování dálnice D8.Tunel je
dlouhý 2058 m, mezi jižním a severním portálem je převýšení 66
metrů. Tunel přišel na 4,2 miliardy Kč.

V

ústeckém mateřském centru Ovečka se
uskutečnilo setkání ředitelů a sociálních
pracovníků center z celého kraje. Spolu s nimi
se setkání zúčastnil i radní Ústeckého kraje Martin Klika. Na programu bylo financování těchto
center a aktivity, které centra pro rodiny s dětmi
zajišťují. Účastníci si na setkání vzájemně vyměnili poznatky ze své praxe a domluvili se na další možné spolupráci do budoucna. Mateřských
center je v Ústeckém kraji celkem 18. Jejich hlav-

ním cílem je především prevence před různými
patologickými jevy v rodinách a nenásilné vedení správným směrem. Programy jsou zaměřené
jak na aktivitu dětí, tak i rodičů, třeba při jejich
zařazení do pracovního procesu po mateřské
dovolené. Podporují se zde rovněž zdravé citové
a sociální vztahy mezi dětmi a rodiči. Pořádají
se zde také různé besedy a přednášky. Některá
z těchto mateřských center jsou zařazena do Sítě
Mateřských center.

* Prvním nevolebním bodem jednání nového zastupitelstva
(jednalo se 8. 12. 2004) bylo schválení rozpočtového provizoria
na období I. čtvrtletí roku 2005. To, že se Ústecký kraj bude v nejbližší době řídit rozpočtovým provizoriem místo standardním
rozpočtem, je způsobeno tím, že návrh rozpočtu nemohl být dosud náležitě projednán novým vedením Ústeckého kraje.
* Čtyřjazyčný portál (http://www.3-cip.com) bude sloužit jak
k výměně informací o nových technologiích, tak i k zřízení burzy
inovačních podniků nabízejících inovační technologie hledajících partnery pro vývoj a výzkum. Portál 3-CIP.com je volně přístupný. (Pozn. Zmíněný portál již dnes není aktivní.)

Ústecký kraj
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Mladí a talentovaní klavíristé oslnili
D

o 47. ročníku mezinárodní
klavírní soutěže Virtuosi
per musica di pianoforte (19. –
21. 11.), jenž se uskutečnil v ústeckém Severočeském divadle,
se přihlásilo ve čtyřech kategoriích 47 soutěžících ze sedmnácti
zemí. Celý projekt byl realizován
s ﬁnanční podporou i Ústeckého
kraje a pod záštitou jeho hejtmana. Generálním partnerem byla
společnost NET4GAS, vyhlašovateli město Ústí a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a pořadateli Základní umělecká škola E. Randové, p.o.,
a Kulturní středisko města Ústí
n. L. Mezi vzácnými hosty galavečera byla i velvyslankyně Polska v ČR Graźyna Bernatowiczová, jež udělila cenu za nejlepší
interpretaci díla polského skladatele.

Vítězové soutěže a držitelé
dalších cen: I. kategorie (do 9
let): Soﬁa Donato (Itálie) a Alicija Szindzielorz (Polsko), II. ktg
(10 – 11): Anastasiya Kliuchereva (Rusko), Emiliya Lytvynova-Müllerman (Ukrajina) a Rozálie Stoklasová (ČR), III. ktg (12
– 13): Kamila Sacharevska (Polsko) a Sára Smoliarová (ČR), IV.
ktg (14 – 15 let): Elizaveta Klyuchereva (Rusko), kterou porota
prohlásila zároveň absolutní vítězkou letošního klavírního klání. Z udělených zvláštních cen
jmenujme alespoň Cenu hejtmana Oldřicha Bubeníčka, která
byla udělena Soﬁi Donato, cenu
senátora J. Doubravy získala A.
Kliuchereva, cenu ředitele soutěže Radka Vonky obdržela E.
Lytvynova-Müllerman a uděleny byly i další ceny a uznání.

OLDŘICH BUBENÍČEK blahopřeje devítileté Italce Soﬁi Donato, která kromě vítězství v nejmladší kategorii dostala také Cenu hejtmana za stylovou
interpretaci skladby Sergeje Rachmaninova Preludium Op. 32, č. 12.

Most – Evropské město
sportu 2015

Advent a Vánoce
Teplické konzervatoře

Z

S

ástupci města Mostu převzali v Bruselu oﬁciálně titul a prapor
Evropského města sportu 2015 (EMS). Předal jim je prezident
Asociace evropských měst sportu (ACES) při Evropské komisi Gian
Francesco Lupatelli. Oslavit převzetí titulu mohli všichni Mostečané, sportovci a sportovní fandové, v pátek 21. listopadu stylově –
a jak jinak, než sportem. Přichystána byla akce Noc sportovišť, kdy
se v netradičním čase od 16 do 22 hodin zdarma otevřela veřejnosti
některá sportoviště ve městě a některé kluby při této akci představily
svoji činnost. Byla mezi nimi sportovní hala, aquadrom, zimní stadion a řada dalších. Vedle aktivní sportovní účasti viděli návštěvníci
vybraných sportovišť také prapor. Ten byl sportovními oddíly přenášen na další sportoviště.

tále více předvánočních koncertních akcí
se neobejde bez účasti
studentů teplické konzervatoře. Kromě již tradičně
vyprodaného vánočního
koncertu symfonického
orchestru školy v Domě
kultury v Teplicích (10.
12.) to byl cyklus čtyř odpoledních adventních vícežánrových produkcí v obchodním centru
Galerie v Teplicích, adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Cínovci (27. 11.), program
šansonů a písní 20. a 30. let v podání vokálního tria Týjo a jeho hostů v
Lázeňském domě Beethoven v Teplicích (28. 11.) a v Domě porcelánu
s modrou krví v Dubí (10. 12.).
Pro inspirativní prostor kaple
Nalezení svatého Kříže (tzv. Seumeho kaple) připravily oddělení
zobcových fléten a klasického zpěvu
pásmo koled Čas radosti, veselosti
(16. 12.). Žáci pěveckého odděle-

ní vystoupili i na vernisáži
Výstavy moderního umění
v teplickém muzeu (12.
12.) a na dvou vánočních
koncertech v Městské
knihovně Teplice (18. 12.).
Komorní sbor školy se pak
zúčastnil 13. 12. akce Advent očima dětí, který pro
zámek Nový Hrad v Jimlíně připravil Ústecký kraj. Nedílnou
součástí předvánočních oslav bylo
i sváteční představení Hamlet pod
vedením Ivety Rálkové (3. a 4. 12.) a
koncerty jednotlivých oddělení. Pod
stromeček si pak konzervatoř dopřála dárek sama sobě: od prosince,
v rámci nového image školy, se o její
jednotný výtvarný design stará Vendula Svobodová (tvořící pod pseudonymem Fandosh). Její neotřelé a
veselé grafické návrhy můžete vidět
na stránce školy v kulturním měsíčníku Free, na plakátech jednotlivých
akcí, ale i na nástěnkách školy. Jeden
z návrhů doprovází i tento článek.

prosinec 2014
FOTOKVÍZ

M

ilí
čtenáři,
děkujeme
za všechny vaše odpovědi. Správně odpověděli ti, kteří
na fotograﬁi poznali dům s číslem popisným 36, který najdete
v místní části Mezná v Hřensku
na Děčínsku. Ze všech správných
odpovědí jsme vylosovali tři výherce: Jaroslava Maura z Loun,
Václava Tourka z Ústí nad Labem a Jana Severu z Brna. Všem
k výhře gratulujeme.
Poslední hádanka v tomto roce bude trochu netradiční. Na fotograﬁi vidíte místo v Ústeckém kraji, které kdysi proslulo textilní
výrobou. Do historie města se nechvalně zapsala i vzpoura vojáků, kteří se vrátili z ruského zajetí a řada z nich byla za vzpouru
popravena nebo uvězněna. Na námět této historické události byl
natočen ﬁlm s názvem Hvězda zvaná Pelyněk. Ve městě dodnes
stojí pomník popraveným vzbouřencům. Dnes zde stojí nejseverněji postavená poutní kaple svého druhu na světě. Ve městě je
mnoho dalších kulturních památek a také šest příspěvkových organizací Ústeckého kraje. Město bylo pro svoji výstavnost, velké
množství restaurací i zábavních podniků až do roku 1945 nazýváno Malá Paříž. Nás tedy zajímá, o jaké město jde?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 14. ledna 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.

KULTURNÍ POZVÁNKY
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Brány pozemské i nebeské,
výstava seskupení umělců potrvá až do 11. ledna 2015. Zimní
čas, výstava končí 4. ledna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
S vůní medu. Výstava o sladké voňavé dobrotě. Až do 1. února. Betlémy rodiny Poncarovy.
Tradiční vánoční výstava betlémů. Výstava potrvá do 11. ledna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
58 zlikvidovaných kostelů
a kaplí v okrese Most, výstava
potrvá až do 31. ledna 2015.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Vánoce v muzeu – výstava
v kostele sv. Kateřiny je zpřístupněna až do 10. ledna.

OBLASTNÍ MUZEUM V LITOMĚŘICÍCH

Výstava Hračky ze staré
půdy – do 25. ledna potrvá výstava zapůjčená zlínským Muzeem jihovýchodní Moravy.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Cestou času aneb Hodiny z
muzejních sbírek, výstava potrvá do konce dubna roku 2015.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
TEPLICE
Dřevěné plastiky Vjaceslava
Antoše, výstava řezbáře představuje množství vyřezávaných
dřevěných andělů a dalších
krásných plastik. Potrvá až do
11. ledna. Ježíšek – nejslavnější děťátko, výstava bude do 1.
února.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD
LABEM
Advent 1. výstava ve spolupráci se ZUŠ Neštěmice, hala
palácové vily, W. Churchilla 3 až
do 6. ledna.

KŘÍŽOVKA O CENY

T

ajenkou křížovky listopadových novin byla otázka: Kterou krajskou soutěž vyhrálo Gymnázium Jateční? Správná odpověď: Zmíněné gymnázium (sídlí v ústecké Jateční
ul.) zvítězilo v soutěži Dobrá škola určené pro střední školy
zřizované Ústeckým krajem. Ze správných odpovědí (tajenka i odpověď) jsme vylosovali pětici výherců, kterým pošleme
pěkné věcné ceny. Úspěšnými byli: Marie Immerová z Dobroměřic, Anna Ferenčíková ze Štrbic (p. Světec), Ivan Galia z Litoměřic, Vendula Miletínová z Volevčic (o. Most)
a Jaroslav Frank z Loun. Všem k výhře blahopřejeme!
Také tajenkou prosincové křížovky je opět 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 14. ledna 2015, 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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