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SLOVO HEJTMANA

Připomínáme si 15 let historie Ústeckého kraje

V

roce 2015 si připomeneme 15 let od vzniku
krajů, a tedy i našeho Ústeckého kraje. Krajské zřízení od roku 2001 znamenalo rozšíření
územní samosprávy a decentralizaci
některých oblastí státní správy. Během uplynulých tří a probíhajícího
čtvrtého volebního období se v kraji
odehrála řada událostí a změn.
Kraji byly postupně státem svěřeny
kompetence v oblasti zdravotnictví,
školství, sociální oblasti, v dopravě,
kultuře a památkové péči a ochraně
životního prostředí. Vznikla rozsáhlá síť příspěvkových organizací zřizovaných krajem. Do rozvoje kraje bylo investováno mnoho miliard korun.
Do zlepšování kvality života v kraji byly a jsou zapojeny i evropské fondy. Roční rozpočet kraje se
postupně vyšplhal na 12 miliard korun.
Za patnáct let krajské samosprávy vznikla
strategická průmyslová zóna Triangle na Žatecku, která se postupně zaplňuje investory. Kraj
do majetku získal zámek Nový Hrad v Jimlíně
a s pomocí vlastních a evropských prostředků
jej zrekonstruoval a otevřel turistům. V oblasti

rozvoje cestovního ruchu byl do života uveden
úspěšný portál Brána do Čech. Kraj byl také pořadatelem letní olympiády dětí a mládeže a nyní
se chystá na pořadatelství zimních
her. Ústecký kraj jako první dokončil
optimalizaci sítě středních škol a zavedl určitý druh certiﬁkace škol udělováním titulu Páteřní škola. Za éry
kraje vznikl zdravotnický holding
Krajská zdravotní a byla vybudována
moderní síť Zdravotnické záchranné
služby.
Z důležitých událostí v patnáctileté historii
kraje musím bohužel připomenout i povodně, zejména ty nejničivější, které kraj postihy v letech
2002 a 2013. Na jejich zvládnutí a odstranění následků se podíleli zejména krajští hasiči, vojáci,
policie a záchranáři. Pro oceňování osobností,
které se zasloužily o rozvoj kraje, byla zavedena
Cena hejtmana a Záslužné medaile.
To bylo jen několik příkladů z krátké, ale již poměrně bohaté historie kraje. V průběhu letošního
roku bude řada příležitostí si při akcích krajského
významu toto výročí připomenout. Oldřich Bubeníček

Nominujte 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.

Hejtman Ústeckého kraje
Vás srdečně zve na
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Vystoupí: moderátor Vladimír Hron,
Leona Machálková, Petra Janů, Petr Kotvald,
Eliška Lüftnerová, Orchestr Bonus,
Cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem a další.
V průběhu večera bude možné
ochutnat vína z Ústeckého kraje

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
Cena vstupenky: 300 Kč - hlavní sál
200 Kč - ostatní prostory
Předprodej vstupenek od 5. 1. 2015
na pokladně Krajského úřadu Ústeckého kraje (tel.: 475 657 414)
na pokladně Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem (tel.: 457 211 713)
Změna programu vyhrazena

Nedokončená dálnice
je ostudou státu

DAN ŤOK (vlevo), ministr dopravy Sobotkovy vlády, diskutuje přímo u tělesa nedostavěné dálnice D8 v Českém středohoří s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Oba se shodli na tom, že pokud stát dálnici dostaví
opravdu do konce příštího roku 2016, bude to konečně dobrá zpráva.

Hejtman se s ministry
shodl na termínu dokončení dálnice D8

D

o konce roku 2016 by měla
být uvedena do provozu
dálnice D8 přes České středohoří. Shodli se na tom ministr
dopravy Dan Ťok, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ministr životního prostředí
Richard Brabec. Ministři, kteří
do kraje přijeli v úterý 13. ledna,
spolu s hejtmanem, vedením

Ředitelství silnic a dálnic a se zástupci samosprávy řešili i další
práce na rychlostní komunikaci
R7 či komunikaci 1. třídy číslo
13.
Hejtman oba ministry, ředitele ŘSD Jana Kroupu i starosty
některých okolních obcí přivítal nejprve u sesunutého svahu
na stavbě dálnice D8. Sanace
svahu by mohla být podle slov
ministra dopravy hotová v polovině roku. Horní část sesuvu už
je z větší části odtěžena. O druhé
fázi chce ministerstvo dopravy

ještě jednat s Ústeckým krajem.
Při jednání došlo i na otázku obnovy železniční trati, kterou sesuv zničil. Ještě v lednu by ﬁrmy
měly začít budovat přístupové
cesty a následně i odvodňovací
strouhy. „Pokud se nám podaří
do konce příštího roku zprovoznit poslední úsek dálnice, tak to
bude výborné. Věřím, že tak, jak
bylo garantováno, se to opravdu
podaří,“ řekl po jednání hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Pokračování na straně 2

Návštěva prezidenta Miloše Zemana

První občánci

V

P

e dnech 2.–4. února bude pobývat v Ústeckém
kraji na pracovní návštěvě prezident České republiky Miloš Zeman. Pan prezident se vydá na sever našeho kraje, na Šluknovsko, ale také do dalších
okresů regionu. Bude besedovat s pracujícími závo-

du TOS Varnsdorf, s horníky ze Severní energetické,
prohlédne si provozovny Porcelánu Dubí i jiné podniky a závody. Kromě setkání se zastupiteli Ústeckého kraje se připravují na počátek února i besedy
s občany některých měst regionu a další program.

Za rok budeme hostit hry zimní olympiády
Za necelý rok se v Ústeckém kraji rozhoří olympijský oheň, zaplní se olympijská vesnice a budou se
rozdávat olympijské medaile ve skicrosu, snowboardingu, alpském i severském lyžování, krasobruslení, hokeji a v dalších sportech.

T

o vše při Hrách VII. zimní
olympiády dětí a mládeže
České republiky, které proběhnou
v Ústeckém kraji od 17. do 22.
ledna 2016. Podpisem smlouvy to
před koncem loňského roku stvrdili hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a předseda Českého
olympijského výboru Jiří Kejval.
„Sport k Ústeckému kraji neodmyslitelně patří. Pořadatelé nabídli kompaktní, ale zároveň velmi atraktivní projekt. Olympiáda

dětí a mládeže je vrcholnou akcí
pro malé sportovce, kteří mají
velké ambice. Její obrovské kouzlo tkví v tom, že se děti potkávají
s kolegy z dalších sportů. To je pro
ně velký zážitek. Navíc reprezentují svůj region, což je předstupeň
k tomu, aby do budoucna reprezentovali třeba Českou republiku.
Je to velká motivace,“ řekl Jiří
Kejval, předseda ČOV.
Olympiáda dětí a mládeže
se v Ústeckém kraji uskuteční

už podruhé, v roce 2007 se zde
konala letní varianta. Doprovodné soutěže příštích zimních
her proběhnou v šachu a disco
tanci. Mladí účastníci her budou
mít svou olympijskou vesnici
v Chomutově, odkud budou vyrážet za soutěžemi na Klínovec,
do Nového Města v Krušných
horách, do Litvínova a Mostu.
„Je naším dlouhodobým cílem,
aby se každé hry zkvalitňovaly
a aby se z olympiády dětí a mládeže stala nejlepší a všemi uznávaná mládežnická akce v České
republice. Kraje ji berou čím dál
prestižněji,“ uvedl Filip Šuman,
místopředseda ČOV a předseda
komise ODM.
Pokračování na straně 7

rvními občánky kraje se stali
na Nový rok Vítek Grzybowski, narozený v 2.57 h. v Žatecké
nemocnici, a Terezka Bringlerová maminky Aleny Slunčíkové,
která přišla na svět o 13 minut
později v Nemocnici Most, jež
je součástí Krajské zdravotní
sdružující pět velkých krajských
nemocnic. Rodiny obdrží od Ústeckého kraje vedle věcných darů
také ﬁnanční dar – radní schválili pro každou 15.000 Kč.

Zlatý erb

Č

eské obce a
města budou letos už posedmnácté soutěžit o cenu Zlatý erb pro nejlepší
webové stránky. Počátkem měsíce
byl zahájen příjem přihlášek do letošního ročníku soutěže. Města
a obce mohou přihlásit své webové
stránky nebo turistické prezentace
ještě do 29. ledna. Podrobnosti
na http://zlatyerb.obce.cz/.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Alespoň krátce ze 71. jednání RÚK ve IV. volebním období
(14. ledna 2015):

Výtěžek ze vstupného
Radní rozhodli, že výtěžek ze vstupného z letošního 12. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje získá Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., Křečanská 630, Šluknov, a bude použit
na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro klienty
tohoto zařízení.

MŮJ NÁZOR: OHLÉDNUTÍ ZA PATNÁCTI ROKY
V roce 2015 si připomeneme patnácti let od vzniku
krajů, a tedy i našeho Ústeckého kraje. Dnes zveřejňujeme krátká ohlédnutí krajských zastupitelů na to,
jak přispělo krajské zřízení k rozvoji našeho regionu.

15. výročí vzniku Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí informace o připravovaných aktivitách Ústeckého kraje, příspěvkových organizací
a dalších subjektů, souvisejících s 15. výročím vzniku Ústeckého
kraje, a zároveň schválila graﬁcký manuál včetně prezentačního loga, kterým bude připomínáno 15. výročí vzniku Ústeckého
kraje (logo je vedle v rubrice Můj názor a též ve Slově hejtmana
na titulní straně).

Pronájem a prodej na SPZ Triangle
Radní navrhli zastupitelstvu schválit investiční záměr českého
investora na ploše o výměře cca 1 ha v průmyslové zóně Triangle
a zároveň rozhodli o záměru pronájmu a prodeje nemovitosti
ve vlastnictví Ústeckého kraje. Investor hodlá při nákladech 39,5
mil. Kč. vybudovat od února 2016 závod na výrobu transportbetonu se šesti přímými pracovními místy.

Dva výbory Her VII. ZODM
Na jednání krajské rady byli jmenováni členové řídicího a organizačního výboru pro přípravu Her VII. Zimní olympiády dětí
a mládeže 2016. Je složen ze zástupců subjektů podílejících se
přímo na organizaci ODM.

NAVŠTÍVILI NÁS

U

příležitosti
nového roku
2015 přivítal hejtman řadu osobností veřejného,
politického, sportovního či kulturního života.
Byl mezi nimi
rovněž generální konzul Ruské federace v Karlových Varech
Konstantin Konstantinovič Provalov, jenž je ve funkci od roku
2012. Na krátkou návštěvu hejtmanství přijel K. K. Provalov pár
dní před Vánocemi a oba pánové hovořili o rozvoji turistického
ruchu, výměně podnikatelských aktivit a také o současné situaci
v Evropě.

Bronislav Schwarz
(Severočeši.cz), zastupitel a poslanec Parlamentu ČR
Asi některé čtenáře zklamu, neříkám to proto, že jsem opoziční politik v rámci kraje, ale podle mého názoru – zatím mne nikdo nepřesvědčil
o opaku – jsou krajská zřízení zbytečná. Uvítal bych zpět silné okresy, a to nejen politicky, ale i na linii
Policie ČR, integrovaného záchranného systému, zdravotnictví apod.
Jednoduše řečeno, kraje bych zrušil. Vím, každý řekne, že už to nejde, ale když se chce, tak to přece
jen jde. Máme kraje, máme senát,
máme 200 poslanců a někdy vlastně přemýšlím, k čemu a proč, když
jen lidem ztěžujeme život a chrlíme
zákony, vyhlášky a nařízení, které
po vydání měníme a někteří z nás
vymýšlí jejich obcházení. Jsem
v tomto negativní, ale tak to opravdu cítím, prostě mi chybí v politice
stále selský rozum.

V

loňských říjnových volbách do horní komory
Parlamentu ČR byl zvolen
v děčínském volebním obvodu č. 33 novým senátorem
Zbyněk Linhart, tehdejší
starosta města Krásná Lípa.
Spolu s jeho asistentem Miroslavem Jemelkou jej hejtman
přijal 5. ledna. Tématem rozhovoru bylo také pojmenování konkrétních problémů,
jejichž nápravou by se zlepšila situace v životě i v práci občanů nejsevernější části Ústeckého kraje, oblasti Šluknovského výběžku.

Krajská zdravotní, a.s.
přijme do pracovního poměru lékaře – nefrologa
Požadavky: VŠ – LF, odborná způsobilost k výkonu povolání v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
schopnost týmové práce, zájem o obor
Nabízíme: odpovídající ﬁnanční ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání
a profesního růstu, perspektivní práci v moderních provozech, příspěvek
na penzijní spoření, příspěvek na dovolenou, závodní stravování, další
zaměstnanecké výhody
Přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, kopií dokladů o vzdělání,
výpisem z rejstříku trestů, zasílejte na adresu:
Krajská zdravotní, a.s., personální a mzdové oddělení,
Bc. Martina Placatová, Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem

Radek Belej (KSČM),
zastupitel kraje
V letošním roce uplyne 15 let
od jedné z nevětších reforem veřejné správy – znovuobnovení krajských celků. Pro KSČM je a bude
decentralizace státní správy a rozšíření územní samosprávy jedním
ze základních programových cílů.
Vznik krajů, tedy i našeho Ústeckého kraje, přiblížil rozhodování
o základních věcech rozvoje regio-

nu občanům. Lidé mají přes svoje
zvolené zástupce bezprostřední
vliv na politické rozhodování. To
je podle mého názoru jeden ze
stěžejních významů vzniku krajů.
Protože rozhodování na úrovni
státu nemusí přihlížet, a v minulosti se jasně ukázalo z praxe, že
se nepřihlíželo, k oprávněným
zájmům občanů v regionu. Rozšíření samosprávy přiblížilo politiku
občanovi. Jiná věc a i jiné téma je,
že je občan z politiky znechucen.
V rámci samotných krajů dbáme
i u nás, tedy v Ústeckém kraji,
na rostoucí pravomoc obcí. Kdy se
některé obce pro prosazení svých
zájmů sdružují. Proces posilování
samosprávy musí být kontinuální.
Pro rozvoj našeho regionu a obnovu venkova Ústecký kraj nevyužívá jen „domácí prostředky“,
ale využívá i mezinárodních fondů
rozvoje a pomoci. Náš kraj čerpá
a znovu umí čerpat i prostředky ze
strukturálních fondů EU.

Martin Strakoš (ČSSD),
zastupitel, předseda komise pro
regionální rozvoj
V každém volebním období se
udály pozitivní a velmi prospěšné
činy, které zvyšují kvalitu života
obyvatel našeho kraje. Všichni
víme, že náš kraj má obrovskou
míru nezaměstnanosti. Prioritou
proto vždy byla a nadále bude
podpora aktivní politiky zaměstnanosti a zvyšování počtu pracovních míst. Příkladem je přeměna
bývalého žateckého letiště na průmyslovou zónu Triangle. Za velmi
důležité považuji to, jak se kraj
dokázal díky složkám integrovaného záchranného systému a samozřejmě všem občanům, kteří se
na likvidaci následků velké vody
podíleli, vypořádat s ničivými povodněmi v roce 2002 i jindy.
Od roku 2002, kdy stát předal
pod krajskou správu organizace
v oblasti školství, kultury a památkové péče, zdravotnictví nebo

S ministrem Mládkem
o prolomení limitů

M

inistr průmyslu a obchodu Jan Mládek se v polovině měsíce setkal s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem
a hovořili spolu o prolomení
limitů těžby na dole Bílina, kde
by však nedošlo k žádnému
bourání lidských sídel. Ministr
Jan Mládek navštívil dotčené
obce a seznámil se i s těžební

činností přímo v těžební jámě
dolu bílinského dolu. Případné
prolomení limitů by se týkalo
i dolu ČSA společnosti Severní
energetická, kde by se dotklo
i lidských sídel – jižního okraje
Horního Jiřetína nebo v případě velkého prolomení prakticky
celého Horního Jiřetína a osady
Černice.

Památce obětí osecké důlní katastrofy

V

sobotu 3. ledna se u pomníku obětí katastrofy na dole
Nelson III u Oseku na Teplicku
sešli účastníci pietního aktu
od nás i ze sousedního Saska.
Byl mezi nimi také hejtman Oldřich Bubeníček, jenž do Oseka
přijíždí pravidelně uctít památku 144 mrtvých. I letos tu k pomníku sochaře Karla Pokorného
podle návrhu architekta Josefa
Gruse položil kytici od Ústecké-
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ho kraje; a bylo to na den přesně
81 let od katastrofy z 3. ledna
1934.
Výbuch na povrchu, zřícení
důlních budov a následný požár v hlubinném dolu Nelson III
nastal ve středu 3. 1. 1934 před
pátou hodinou odpolední a při
katastrofě zemřelo 140 horníků v podzemních šachtách, dva
muži z povrchových objektů
a také dva záchranáři.

sociální péče, Ústecký kraj jednoznačně prokázal, že se o ně umí
efektivně postarat. Je třeba vyzdvihnout i to, že ve všech volebních obdobích investoval stovky
milionů korun do infrastruktury.
Také každoroční investice kraje
do vzdělání jsou hnacím motorem
hospodářského růstu.
Neméně důležitým činem
krajské správy bylo proplácení
všech typů regulačních poplatků
obyvatelům – a to i přesto, že ne
nadarmo se říká, že nejlepšími
lékaři na světě jsou doktoři Střídmý, Klidný a Veselý. Proplácení
poplatků tehdy zastavilo zbytečné
vyprazdňování peněženek občanů.

Radek Vonka (ODS),
krajský zastupitel
Letos to bude 15 let od rozdělení ČR na kraje, založení jejich
krajských úřadů a zvolení zástupců občanů, krajských zastupitelů,
do krajského zastupitelstva. Kraje
jako samosprávné celky řídí, mimo
jiné, nemocnice, střední a speciální
školství, ﬁnancují všechny sociální
služby a kromě jiného také např.
dětské domovy. Také ale stanovují
regionální pohled na různá témata, jako je například rozvoj území,
a to včetně regionálního rozvoje
a cestovního ruchu. Poslední jmenované aktivity jsou mojí dlouhodobou doménou. Jestli si nejsem
v něčem jistý, tak v tom, že by kraje
měly vlastnit a provozovat nemocnice, a to právě proto, že tam jsou
mnohdy uplatňovány regionální
zájmy a různá lobby. Naopak z hlediska regionálního rozvoje a cestovního ruchu jsou kraje přesně
tou platformou, kde se dají uplatnit jejich speciﬁka. Právě v dlouhodobé koncepční práci v této oblasti
se Ústecký kraj výrazně posunul
ve statistikách návštěvnosti turistů. Považuji to za veliký úspěch.
Dlouho jsme obsazovali poslední
místa v tabulkách. To už je naštěstí
minulostí. Turisté objevují to, co
my obyvatelé dávno víme, že je náš

kraj opravdu krásný. Marketingový projekt Brána do Čech a jeho
nabídka pro turisty je přesně tím
opatřením, které může fungovat
jen na krajské úrovni. Navíc může
sloužit nejenom turistům, ale i samotným obyvatelům Ústeckého
kraje při jejich volnočasových aktivitách.
Přeji Ústeckému kraji do dalších 15 let mnoho štěstí.

Jiří Řehák (PRO! Kraj),
krajský zastupitel
Zřízení krajů v roce 2000 dávalo naději, že se samospráva přiblíží více občanům. Po 15 letech
už si můžeme dovolit bilancovat
– a výsledek není příliš lichotivý.
Jediným objektivním měřítkem
úspěšnosti krajů v očích veřejnosti
by mohla být volební účast v krajských volbách. Ta je ovšem nejnižší ze všech tří úrovní (obec – kraj
– republika).
Kraje dostaly při svém vzniku
do vínku dvě hlavní kompetence
– zdravotnictví a střední školství.
Ani o jednom z těchto odvětví
nemůžeme říct, že by se dala pozorovat nějaká výrazná pozitivní
změna oproti předchozím okresním úřadům. Naděje, že vytvoření
velké ﬁrmy Krajské zdravotní a. s.
zlepší a zlevní zdravotnickou péči,
se nenaplnily, výsledky našich
středních škol jsou ve srovnání
s ostatními kraji horší.
Občan často vnímá kraje jen
jako přerozdělovače ﬁnancí
od státu a bojí se, že se s těmito
prostředky nehospodaří dobře.
Bohužel mu v našem Ústeckém
kraji dávají za pravdu aféry s často trestněprávním pozadím – ať
už ve zdravotnictví či hlavně při
distribuci evropských peněz. Náš
kraj je i proto v rámci naší republiky považován za maﬁánský a dílčí úspěchy – třeba modernizace
osobní železniční dopravy – toto
hodnocení v očích veřejnosti zatím nezměnily.
Máme všichni co napravovat.

Nedokončená dálnice
je ostudou státu
Dokončení ze strany 1

Po prohlídce sesuvu
a dalších částí stavby
se uskutečnilo jednání na půdě Krajského
úřadu Ústeckého kraje. „Rozumíme tomu,
že všechny infrastrukturní stavby, o kterých
jsme dnes jednali, mají
významný vliv na zlepšení zaměstnanosti
v kraji a jeho rozvoj. Je MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Richard Brav našem zájmu učinit bec (vlevo) u sesuvu s generálním ředitelem
takové kroky, aby tyto Ředitelství silnic a dálnic ČR Janem Kroupou.
stavby byly co nejdříve
v provozu a mohly být využívány,“ dodal ministr dopravy Dan Ťok při své
návštěvě Ústeckého kraje. „Dálnice D8 je pro nás pro všechny naprostá
alfa a omega, byl bych velmi rád, kdybychom po té sérii ministrů byli právě
těmi, kteří se dočkají realizace. A myslím si, že jsme na velmi dobré cestě.
Považuji to za jakousi bolavou nohu tohoto kraje a je ostudou státu, že
nedokázal takto významnou stavbu dokončit,“ přiblížil budoucnost
dostavby dálnice D8 ministr životního prostředí Richard Brabec. Pozvání hejtmana přijal i proto, že je D8 jedinou dálnicí, která přímo protíná chráněnou krajinnou oblast.
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Časté otázky a odpovědi
Došlo ke zrušení výhod a slev?

Fakta o krajské dopravě
Počet nových dopravců:
Počet nových autobusů:
Délka autobusů:
Kapacita autobusů:
Počet řidičů:
Počet linek:
Objednané kilometry za rok:
Počet cestujících denně:
Průměrná cena za km spoje:
Počet informačních míst:
Denně vyjede přibližně:

5
240
8,5–15 m
25–57 míst
k sezení
asi 400
161
20,713 mil. km
asi 50–60 tisíc
25,98 Kč
19 v různých
městech
3 000 spojů

Kraj žádné slevy nezrušil. Dříve ale byly některé linky
v okolí Teplic a Ústí nad Labem provozovány v režimu
MHD a díky tarifní politice měst měli např. slevu senioři.
Takovou slevu kraj nikdy neposkytoval, ale byla umožněna jen v některých obcích kraje, kde jezdila MHD. V regionální dopravě se tato sleva neposkytuje a senioři nyní
v celém kraji zaplatí stejně plné jízdné, jako ve většině
kraje již v loni. Naopak kraj zavedl celou řadu nabídek výhodného časového jízdného pro všechny pravidelně dojíždějící školáky a pracující, kteří zaplatí za dopravu nejvíce.

Naši dopravci a oblasti:
Jak se změní cestování pro seniory?
• ARRIVA TEPLICE, s.r.o., oblasti: Teplicko
a Příměstská doprava Teplice
• Autobusy Karlovy Vary, a.s., oblasti: Kadaň
- Žatec, Mostecká pánev, Chomutovsko,
Šluknovsko
• BusLine, a.s., oblasti: Vejprtsko, Lounsko-západ, Lovosice-Louny, Ústecko, Děčínsko,
Podbořansko
• BDS-BUS, s.r.o. Velká Bíteš: oblast Litoměřicko
• ČSAD Slaný, a.s., oblasti:
Litvínov - Bílina a Dolní Poohří

S ohledem na kompletní bezbariérovost a zlepšení
informačních prvků ve vozidlech se nejen důchodcům, ale i jiným osobám s pohybovým omezením dostupnost veřejné dopravy zlepší.

Platí tedy jedna jízdenka po celém kraji?
Tarif DÚK v současnosti zahrnuje 5 autobusových
dopravců, kteří pokrývají celý kraj. U těchto dopravců lze zakoupit jízdenku kamkoli po Ústeckém kraji, kam jezdí spoje DÚK. Mimo to lze dále využívat
turistickou jízdenku Labe-Elbe, která platí u všech
smluvních partnerů v Ústeckém kraji včetně vlaků

a většiny MHD a podobně i v německém dopravním
svazu VVO včetně MHD v Drážďanech.

Byli dopravci někde nepřipraveni?
Ano, problémy jsme zaznamenali. Na řidiče je v tomto ohledu největší tlak – jsou vystaveni novým povinnostem s odbavováním cestujících. Faktem je, že řada
z nich neuměla nejen ovládat odbavovací zařízení, ale
i princip nového tarifu. To se však velmi rychle zlepšilo,
a již nabízí i karty a předplatné jízdné, což bylo cílem.

Objevila se zpoždění, jsou špatné jízdní řády?
Zpoždění ovlivňuje více faktorů. V první linii jsou řidiči,
kteří najeli na nové trasy, nové odbavovací strojky, nové
autobusy. U většiny zpoždění se prokázala právě nezkušenost s novým odbavováním, kdy autobus prostál
na zastávkách více času, než je potřeba. Cestující podstatně urychlí nástup a tím i jízdu, když nebudou pokaždé platit, ale budou mít časovou jízdenku.

Proč byly zrušeny některé spoje?
Příprava jízdních řádů probíhala pečlivě téměř dva
roky a ke každé lince a spoji bylo prováděno vyhodnocení poptávky. Některé nevyužívané spoje není ekonomicky možné provozovat, jiné byly částečně nahrazeny jinou linkou.

Jaroslav Komínek: Změny byly nutné, za počáteční obtíže se omlouváme
Nejčastější otázka zní: Proč tato změna? Ptáme se Jaroslava Komínka,
radního Ústeckého kraje s kompetencemi pro dopravu.
Dopravcům, kteří pro nás zajišťovali službu
předchozích osm let, skončily smlouvy k 31. 12.
2014. Tak jako před osmi lety, i nyní musel Ústecký kraj vybrat nové dopravce na základě výběrových řízení, která jsou však oproti minulosti mnohem přísnější. Dopravci, kteří vyhověli a nabídli
nejnižší cenu, uspěli.
Jsou schopni dopravci tuto smlouvu plnit?
Ano, jsou a podmínky smlouvy dopravci také
plní. Všichni nakoupili dle našich požadavků
nové nízkopodlažní autobusy, které jsou vybavené
klimatizací a další technikou. A pokud smlouvu
dopravci při přepravě cestujících plnit nebudou,
samozřejmě přijdou pokuty a hledání řešení k nápravě. Chci také zdůraznit, že čtyři z pěti stávajících dopravců již pro kraj kvalitně plnili předchozí
osmiletou smlouvu a navíc se opakovaně díky
hlasování cestujících umísťovali na stupních vítězů v anketě Dopravce roku pořádané každoročně
Ústeckým krajem.
Někteří cestující si stěžují na zdražení, jak to je?
Mění se systém výpočtu jízdného, a mohlo se
stát, že v některé oblasti se jízdné zdraží, ale jinde

Most, Litvínov, Děčín a dalšími. Naším záměrem
je opravdu to, aby cestující nemusel řešit, s kým
do města přijede a kam přestoupí.

naopak zlevní. Při využití čipové karty je jízdné
ovšem levnější. Rovněž nově zavedené časové jízdenky jsou pro pravidelné cestující výrazně výhodnější.
Jaké je tedy jízdné na území Ústeckého kraje?
Nyní jsme jízdné srovnali a na území celého
Ústeckého kraje cestující může cestovat na jeden
jízdní doklad za jednotné jízdné napříč Ústeckým
krajem. Řidič vám může prodat jízdenku i přes
přesah své linky a vám se cestování zásadně zlevní. Důležité je, že se mažou rozdíly v jízdném mezi
venkovem a předměstími větších měst, kde se dosud jezdilo za tarif MHD, a cestující si jsou rovnocenní.
ÚK na všech svých linkách zavedl Integrovaný systém, co města a ČD?
Naším záměrem je, aby integrace s Českými
drahami proběhla v pololetí letošního roku. Věřím, že s městy proběhne také v letošním roce.
Teplice se již integrovaly a možnost přestupu
na MHD v rámci jedné jízdenky, kterou měli obyvatelé pouze některých měst v okolí, mají již všichni, kteří přijedou s Dopravou Ústeckého kraje,

ROLI ŘIDIČE veřejné autobusové dopravy si radní
Komínek vyzkoušel ve dnech 15. a 16. ledna. Dva
dny si vzal dovolenou a jezdil pro jednoho dopravce
novým zeleným autobusem (J. Komínek má řidičák
na autobus, profesní i zdravotní průkaz a v době
dvoudenního ježdění byl pojištěn na odpovědnost
za případné škody…).

například i z Bíliny. Podobnou výhodu mají cestující v některých městech v okolí Ústí nad Labem,
které je v přípravném stádiu na úplnou integraci.
Nadále budeme jednat s městy Chomutov, Jirkov,

Už se uskutečnila některá opakovaná jednání
s městy?
Ano, po volbách jsme jednali s vedením města Děčín. Zde jsme se domluvili, že uděláme vše
pro to, aby se MHD v Děčíně co nejdříve zapojila
do IDS. V Ústí nad Labem jsme se dohodli, než
proběhne ke konci roku plná integrace, zavedou
se papírové časové jízdenky do lokalit, které byly
dříve obsluhovány MHD. Tento přístup měst velmi vítáme. Naopak postup dalších měst nechápeme, protože odmítáním integrace MHD a krajské
dopravy poškozují města cestující, kteří platí nyní
logicky více.
Jaký závěr nyní ze změn plyne?
Tato změna byla tak rozsáhlá, že opravdu lokálně vznikaly tomu odpovídající problémy. Ty jsme
se ovšem společně s dopravci snažili odstranit. Pokud dále některé přetrvávají a změna bude v souladu s obcemi na trase a dopravcem, například posunutí jízdního řádu, tak to samozřejmě učiníme.
Nicméně všem, kterým vznikly jakékoliv počáteční komplikace, se omlouváme.

Peníze z krajského rozpočtu

Jak vybrat nejvýhodnější jízdné

Ú

K

stecký kraj na dopravní obslužnost celkově vynakládá více než 1 mld. Kč ročně, na rok 2015 je v rozpočtu připravena částka 1,041 miliardy korun.
Díky soutěži na výběr dopravců se podařilo tzv. cenu dopravního výkonu (tj. faktické náklady na zajištění dopravy) snížit z loňských 35 Kč na letošních 26 Kč za 1 km.
I přes výrazné snížení ceny za 1 km nelze jasně říci, kolik peněz kraj ušetřil. Velká část z těchto „ušetřených“ prostředků totiž bude použita na uhrazení tzv. protarifovací ztráty, která vznikne zapojením měst
do integrace. Kraj tak bude fakticky městům hradit chybějící tržby z cestujících, kteří pro své cesty využijí
autobusy MHD, ale při přestupu ve městě již nebudou žádné další jízdné hradit. Další část prostředků
chce kraj použít na rozvoj „turistických“ železničních tratí.

dyž si cestující plánuje cestu, měl by uvažovat i o tom, kolik jej jízdné může stát. Tarif DÚK
nabízí široký sortiment jízdenek. Obecné pravidlo ve veřejné dopravě je, že nejméně výhodné je základní jednotlivé jízdné placené v hotovosti. Bezhotovostní platba elektronickou peněženkou z čipové karty již poskytuje slevu 10 % u jednotlivého jízdného.
Pravidelní cestující, pracující a školáci ušetří více než dříve díky časovému předplatnému.
Po celém kraji nyní cestující mohou využívat takzvané časové jízdné. To nabízí pravidelným cestujícím výrazné slevy. Například 7denní nese slevu 25 %, 30denní 38 %, 90denní 42% slevu. Pro
rozsáhlé cesty celým regionem se hodí síťové jízdenky na 1 den, 7, 30 či 90 dní. S takovou jízdenkou cestujete „zelenou dopravou“ po celém Ústeckém kraji.
Cestující tedy zváží, jak často v dané relaci jezdí, a podle toho si vybere nejvýhodnější typ jízdenky.

S časovou jízdenkou Integrace MHD a krajské dopravy
JSEM RYCHLEJŠÍ C

A UŠETŘÍM!
DOPRAVA
ÚSTECKÉHO
KRAJE
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www.dopravauk.cz

ílem Ústeckého kraje je zapojit železnici
a všechny provozy městských hromadných
doprav do systému jednotného tarifu Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK). Pak bude možné cestovat
s jedním jízdním dokladem po celém kraji a s jízdenkou bez omezení přestupovat, jako tomu je v jiných integrovaných systémech v ČR.
Nový tarif respektuje, na rozdíl od minulého,
i na Teplicku cesty mezi jednotlivými obcemi. Díky
integraci s MHD v Teplicích má ARRIVA TEPLICE s.r.o., těžší výchozí pozici než ostatní dopravci
v Ústeckém kraji, protože se změna týká prakticky
všech cestujících ve městě Teplice. I přes komplikace s nájezdem integrace v Teplicích věříme, že se
postupem času stav stabilizuje.
Celkový výnos tržeb z jízdného Ústecký kraj očekává zhruba stejný jako v loňském roce. Nové soutěže na dopravce jednotkovou cenu za km zlevnily,
na druhé straně je objednán větší rozsah dopravy

než v předchozím roce a úspory umožní rozšíření
krajského tarifu postupně do více měst a na železnici.
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Rozpočet na rok 2015 s výdaji přes 12 miliard korun
Úvodní vstup radního Ústeckého
kraje Ladislava Drlého (na snímku), jenž má v gesci investice,
majetek a ekonomiku: „Rozpočet
Ústeckého kraje na rok 2015 byl
sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje
na období 2014–2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje
a hlavními prioritami Ústeckého
kraje v samostatné působnosti pro
rok 2015, kterými jsou: vytvoření
podmínek pro zvýšení růstu HDP
kraje, maximální využití ﬁnančních prostředků z EU a dalších
ﬁnančních mechanismů k rozvoji
kraje, investice do vlastního majetku a také podpora rozvojových
akcí a projektů s následnou úspo-

rou provozních výdajů, případně
růstem příjmů. Rozpočet na rok
2015 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování
kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně ﬁnancování projektů a poskytování ﬁnančních podpor.

v mil. Kč

Příjmy

11 917

Výdaje celkem, z toho:

12 116

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

10 812
1 304

Saldo: příjmy – výdaje

Na rozdíl od rozpočtu 2014 již
nepreferuje jen spoluﬁnancování
projektů v rámci Regionálního
operačního programu Severozápad, ale dává více prostoru vlastním investicím a velké údržbě
– navýšení o 126 mil. Kč. Souvisí
to zejména s ukončením programovacího období EU 2007–2013
a reálným nezahájením programovacího období EU 2014+.“

Výdaje: 12 116 mil. Kč

-199

Financování celkem, z toho:

199

Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2012–2015
Splátka jistiny úvěru 2011–2014
Splátka jistiny úvěru 2014
Splátka návratné ﬁnanční výpomoci
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012–2015

64
553
-80
-140
-80
-118

Příjmy: 11 917 mil. Kč

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
Objem
v mil. Kč
6 950
2 561
580
452
437
351
250
199
106
81
56
93

Odvětvové třídění
Vzdělávání a školské služby
Doprava
Sociální věci
Zdravotnictví
Činnost krajského úřadu
Tělovýchova a zájmová činnost
Územní rozvoj a cestovní ruch
Kultura a ochrana památek
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního prostředí
Činnost zastupitelstva
Rezerva

Podíl na celkových
výdajích v %
57,4
21,1
4,8
3,7
3,6
2,9
2,1
1,6
0,9
0,7
0,4
0,8

Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh

Objem v mil. Kč

Podíl na celkových příjmech v %

4 171
389
138
7 219

35,0
3,2
1,2
60,6

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

3,2 %
1,2 %

35 %
1,0 %

Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje
výdaje vyplývající z uzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.

Daňové příjmy
Neinvestiční transfery

0,8 %
0,8 %

Přehled výdajů v členění
dle druhového třídění:
Dotace obecním školám
Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím

3,2 %

4,8 %

5,1 %

59,6 %

Nedaňové příjmy

5,7 %

Investiční transfery

10,4 %

Kapitálové příjmy

33,9 %

Dopravní obslužnost
Projekty spoluﬁnancované z EU
Krajské dotační programy,
podpory, dary a dotace
Provozní výdaje
Stavby
Nákup investičního majetku
Rezerva

Příjmy – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014:
Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil. Kč) nižší o 74 mil. Kč, tj. snížení o 0,6 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 mil. Kč) na spoluﬁnancování
evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 194 mil. Kč) zejména v souvislosti se změnou dodavatele
energií pro příspěvkové organizace. Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil. Kč)
vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty). Celková struktura příjmů
zůstala zhruba zachována. Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 698 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku
2014 (4 569 mil. Kč) představují nárůst o 129 mil. Kč, tj. o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.

35,3 %

Struktura kapitálových výdajů:

Běžné výdaje: 10 812 mil. Kč (89,2 % celkových výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 2015
z toho:
Běžné výdaje
Výdaje
Výdaje
celkem
obligatorní
fakultativní
10 812
10 534
278

Schválený
rozpočet
na rok 2014
10 935

Rozdíl návrhu
rozpočtu na rok 2015
a schváleného
rozpočtu roku 2014
-123

v mil. Kč
Změna návrhu
rozpočtu roku 2015
proti schválenému
rozpočtu roku 2014
98,9 %

V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 534 mil. Kč, tj. 97,4 % celkových
běžných výdajů. Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto
výdajů nepatrně zvýšil.

Kapitálové výdaje: 1 304 mil. Kč (10,8 % celkových výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 2015
z toho:
Kapitálové
Výdaje
Výdaje
výdaje celkem
obligatorní
fakultativní
1 304
973
331

Schválený
rozpočet
na rok 2014
2 083

Rozdíl návrhu
rozpočtu na rok 2015
a schváleného
rozpočtu roku 2014
-779

v mil. Kč
Změna návrhu
rozpočtu roku 2015
proti schválenému
rozpočtu roku 2014
62,6 %

Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 36,9 % kapitálových výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil. Kč. Pro pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu
zapojen úvěrový rámec na roky 2012–2015 ve výši 553 mil. Kč a prostředky minulých let ve výši 64 mil. Kč.
Součástí rozpočtu je ﬁnancování krajských projektů spoluﬁnancovaných z Evropské unie - jde zejména
o rekonstrukce komunikací, stavbu cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím. Z důvodu předﬁnancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec
na roky 2012–2015, ze kterého je toto spoluﬁnancování kryto do doby obdržení dotace.

v mil. Kč v %
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím

499

38,3

Rekonstrukce silnic II. a III. tříd včetně výkupů pozemků

450

34,5

Podpora cizím subjektům (spoluﬁnancování v rámci ROP 7,5 %, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond
životního prostředí ÚK, Fond Ústeckého kraje, Fond rozvoje ÚK a ostatní dotační tituly)

154

11,8

Ostatní majetek ÚK (SPZ Triangle, Krajská zdravotní a. s.)

117

9,0

Investice do cyklodopravy

67

5,1

Ostatní kapitálové výdaje

17

1,3

Největší investiční akce (jde o projekty spoluﬁnancované z Evropské unie):
Rozpočet projektu v roce 2015

v mil. Kč

celkem

z toho podíl ÚK

ROP - REKO silnice II/265 - Varnsdorf - Krásná Lípa

112

21

ROP - REKO silnice II/266 - Rumburk – Šluknov

89

3

IOP 23 – Zlepšení technologického vybavení ZZS ÚK

79

12

ROP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji

78

18

ROP - REKO komunikace II/246 Budyně nad Ohří - Koštice + most Břežany

73

11

Výdaje – porovnání návrhu rozpočtu
na rok 2015 se schváleným rozpočtem
roku 2014:
Návrh rozpočtu (12 116 mil. Kč) je proti schválenému
rozpočtu na rok 2014 (13 018 mil. Kč) nižší o 902 mil.
Kč, což přestavuje pokles o 6,9 %. Ke snížení dochází
především z důvodu zapojení nižšího objemu ﬁnančních prostředků na realizaci projektů ﬁnancovaných
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z toho snížení
použití cizích zdrojů činí 645 mil. Kč a dále centrální
rezervy o 156 mil. Kč.

Financování – 199 mil. Kč
Financování rozpočtového schodku ve výši 199 mil. Kč je
předpokládáno formou zapojení volných ﬁnančních prostředků, úvěrového rámce na roky 2012–2015 při současném splácení jistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011–2014
a 2014, úvěrový rámec na roky 2012–2015 a návratné
ﬁnanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR 2013).

Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dne 26. listopadu 2014, Zastupitelstvo Ústeckého kraje jej schválilo na prosincovém jednání.
Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp? id_org=450018&id_ktg=33394&p1=92706.
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Odborné stáže v rámci programu Erasmus+
Ž

áci Střední školy zahradnické a zemědělské A. E.
Komerse, Děčín – Libverda, jež
je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, se v rámci projektu Erasmus+ během uplynulých
tří měsíců zúčastnili odborných
pracovních stáží v Německu
a ve Španělsku. Nejprve vycestovalo 21 žáků oboru Veterinářství,
Agropodnikání a Zahradnictví
do španělské Úbedy a Sevilly, kde
strávili tři týdny získáváním pracovních zkušeností na kozí farmě, ve veterinárních ordinacích,
v psím hotelu a v zahradnických
podnicích. V další fázi projektu
se měsíční pracovní stáže na kozí
farmě v Úbedě zúčastnily dvě
bývalé studentky oboru Agropodnikání. Během svých pobytů
ve Španělsku všichni žáci absolvovali kurzy španělštiny, navštívi-

li mnoho krásných míst a poznali
španělskou kulturu.
Další tři žáci byli vysláni na tři
týdny do německého zemědělského podniku v Köllitsch, který se
kromě běžného provozu věnuje
výzkumné činnosti a výcviku budoucích zemědělských odborníků. Během stáže si žáci kromě odborných kompetencí v živočišné
výrobě prohloubili komunikační
dovednosti v německém jazyce
a absolvovali výlety do okolí.
Ještě před skončením projektového období vycestují dva pedagogičtí pracovníci školy na 2týdenní
pracovní stáž do Španělska. V průběhu jednoho týdne navštíví v rámci programu Erasmus+ botanickou
zahradu v Córdobě, kde zdokumentují ze zahradnického hlediska
důležité druhy a soustředí se na rozdíl jejich pěstování v podmínkách

mírného a subtropického klimatu.
Další týden budou věnovat návštěvám produkčních zahradnictví
v dané oblasti, aby zdokumentovali
rozdíl technologických postupů při
pěstování okrasných i užitkových
zahradních kultur. Své poznatky a zkušenosti potom přenesou
na ostatní pedagogické pracovníky
a využijí v další výuce.
Celý pobyt našich studentů
a pedagogů v zahraničí je hrazen
z programu Erasmus+. Jedná se
o nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020,
který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti
sportu a mládeže. Je nástupcem
Programu celoživotního učení,
programu Mládež v akci a dalších.
Mgr. Ivana Vávrová,

REPREZENTANTI ŠKOLY z Děčína – Libverdy před odletem na jih, do tepla ve Španělsku…

koordinátor projektu

Vítězství v soutěži Navrhni projekt 2014 Zájemcům o studium na Gymnáziu
pro místní rozvoj udělilo studenFriedricha Schillera v Pirně
Ministerstvo
tům teplické konzervatoře první místo v mezikrajském kole soutěže pro studenty středních
škol s názvem Navrhni projekt 2014. Programovou náplní bylo vypracování vlastní projektové žádosti pro čerpání dotací z daných fondů EU. Tým
z oddělení zobcových ﬂéten teplické konzervatoře
ve složení Regina Krchňáková (6. roč.), Martina
Funtíková (3. ročník), Tereza Chvojková (2. r.),
Kateřina Bambousová a Michaela Steigerová (obě
1. r.), který pod vedením svých pedagogů (Ilony
Veselovské, Štěpánky Skalické a Marie Vencouro-

N

vé) vytvořil soutěžní projekt Úpravy a dovybavení
stávajících učeben, získal i hodnotné ceny v podobě tabletů a postoupil do celostátního kola.

Spolupráce s polskými školami
N

a ústeckém hejtmanství
byly podepsány smlouvy
mezi partnerskými středními školami z Ústeckého kraje
a z polského okresu Ostróda,
přičemž spolupráce s tímto polským regionem byla navázána
již vloni během návštěvy hejtmana v Polsku.
Účastníky ústeckého aktu byl
hejtman Oldřich Bubeníček, jeho
náměstkyně pro školství Jana
Vaňhová, starosta okresu Ostróda Andrzej Wiczkowski, radní
pro oblast regionálního rozvoje
a cestovního ruchu Jan Szántó,
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Štěpán Harašta
a zástupci z partnerských škol,
kteří smlouvy následně podepsali.
Partnerství uzavřeli zástupci
Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a střední zdravotnické školy

a základě mezistátního
ujednání ČR a Svobodného státu Sasko mají od školního
roku 1998/99 čeští žáci možnost
studovat společně s německými
žáky na Gymnáziu Friedricha
Schillera v Pirně. Studium v tomto dvojnárodnostním česko-německém projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou
výukou cizích jazyků. Výukové
materiály, ubytování a stravování
na internátě jsou hrazeny českým
a saským ministerstvem. Čeští
žáci začínají studium v 7. třídě,
ve 12. třídě je studium zakončeno
německou maturitní zkouškou
(o rok dříve než jejich vrstevní-

ci v ČR) a žáci obdrží německé
maturitní vysvědčení, které je
v České republice automaticky
nostriﬁkováno. Bližší informace o škole a studiu sděluje český
koordinátor Dr. Křenek, krenek.schillergymnasium@pirna.
info, tel. 0049 3501 781 575, fax
0049 3501 781 576 nebo je lze
získat na: www.schillergymnasium-pirna.de.
Přijímací zkoušky pro studium
na Gymnáziu Friedricha Schillera
v Pirně se budou pro žáky 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 a schopnost
rychlého přizpůsobení se ke studiu
a životu v cizině.
Prezentace o binacionálním
projektu na FSG v Pirně v německém jazyce s českým překladem se uskuteční ve středu 4.
února 2015 na Krajském úřadu
v Ústí nad Labem v budově „B“
v Dlouhé ul. v 15:00 a 16:30 hodin. Cílová skupina: rodiče (zejména žáků 1. ročníku 8letých
gymnázií a 6. tříd ZŠ) a učitelé
cizích jazyků.

Obrázková domina pro výuku angličtiny

D

DARIUSZ BUJAK a Michal Šidák (vpravo) při podpisu smlouvy.

v Chomutově se zástupci Odborného lycea v Morągu a Odborné školy St. Staszica a Centra
pro další vzdělávání v Ostródě.
Mezi dalšími signatáři smlouvy
o partnerství bylo Gymnázium

a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem,
které uzavřelo spolupráci s Lyceem Ogólnokształcącego Nr I im
Jana Bażyńskiego z Óstrody (na
snímku).

íky ﬁnanční podpoře Ústeckého kraje a společnosti
Severní energetická, a. s., byl
realizován projekt English Grammar Game. Cílem tohoto projektu je vytvoření pozitivního
vztahu malých školáků k výuce
anglického jazyka a rozvoji jejich
slovní zásoby. Do každé z 281
základních škol v Ústeckém kraji
budou distribuovány dva díly třetí řady dřevěných kufříků obrázkového domina od ﬁrmy Daddy
Toys, s. r. o. První a druhou řadu
anglického domina obdržely
všechny základní školy od Ústeckého kraje již před osmi roky.

Společnost Severní energetická, a.s., se na projektu podílí
částkou převyšující 800 tisíc korun. Tato inovativní učební po-

Klášterečtí gymnazisté a studenti SOŠ byli ve Vídni

můcka se uplatní především na
prvním stupni základních škol.
Obrázkové domino obsahuje 96
hracích kamenů a má posloužit
jako atraktivní doplněk při výuce, kdy se žáci nejen pobaví, ale
i něco naučí. Domino se díky své
variabilitě dokáže přizpůsobit
potřebám učitele.
Primátor Mostu Jan Paparega
obdržel při příležitosti setkání
s hejtmanem Ústeckého kraje
obrázková domina pro jedenáct
mosteckých základních škol. Na
ostatní základní školy v kraji budou domina distribuována Kanceláří hejtmana.

Škola
změnila název

V

rámci projektu Podporujeme talenty školy, který vloni
proběhl od 8. do 10. prosince,
se ocenění studenti Gymnázia
a Střední odborné školy v Klášterci nad Ohří, p. o., podívali
do Vídně (na snímku). Škola
projekt připravuje již tradičně,
v roce 2014 za ﬁnanční podpory
Fondu Ústeckého kraje, města
Klášterec nad Ohří a místních
podnikatelů.
Projekt Podporujeme talenty
školy vznikl v roce 2012 jako
dlouhodobý záměr oceňovat
vybrané studenty jednotlivých
tříd a úspěšné reprezentanty
školy. Pro ně je pak odměnou
účast na zájezdu do jedné z evropských metropolí. Před třemi
roky poznali žáci GSOŠ severní
Itálii, Florencii, Bolognu a Veronu, a předloni německý Berlín.
Výlety nejsou jen oceněním,
ale i skvělým rozšířením výuky
a motivací k dalším úspěchům.
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třední škola stavební a technická, příspěvková organizace, Ústí n. L. – Krásné Březno,
Čelakovského 5, má nový název.
Na základě listopadového usnesení Rady Ústeckého kraje a prosincového zasedání krajského
zastupitelstva došlo k 1. lednu
2015 ke změně zřizovací listiny
a změně názvu, a to na Střední průmyslová škola stavební
a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace. Změnilo se tudíž i logo zařízení. Všechny ostatní náležitosti a kapitoly
školy od kontaktů přes bankovní
spojení po IČ organizace včetně
všech jejích středisek vzdělávání
zůstávají beze změny.
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KRÁTCE

Hovoříme s radním Martinem Klikou

J

Dotace ze státního rozpočtu na poskytování
sociálních služeb nově rozděluje kraj

eště před Vánocemi se uskutečnilo společné
jednání Předsednictva a Sněmu Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, kterého se
zúčastnil i hejtman Oldřich Bubeníček. Představitel HSR-ÚK Richard Falbr velmi ocenil
spolupráci s reprezentací Ústeckého kraje.

S

družení Krušnohorská bílá stopa zastřešuje střediska v Krušných horách v celém Ústeckém kraji. Stará se zhruba o 270
kilometrů propojených běžeckých stop, které umožňují cestu z
Ústecka až na Chomutovsko. Kraj přispívá dotací 400 tisíc korun
ročně.

V

roce 2015 by se měl začít stavět téměř
čtyřkilometrový úsek rychlostní silnice
R7 Praha – Chomutov mezi Bitozevsí a Postoloprty na Žatecku. V rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na něj jsou přichystané peníze, vyjde na
přibližně čtyři sta milionů korun.

U

niverzitní centrum podpory pro studenty se
speciﬁckými vzdělávacími potřebami Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. se zaměřilo zejména
na střední školy z regionu, které ve spolupráci s
Krajským úřadem Ústeckého kraje informuje o možnostech, jak
se do projektu aktivně zapojit.

V

loni poskytla Nadace ČEZ Ústeckému kraji dar
ve výši 25 mil. Kč, a to 15 milionů na investice do
středních škol a deset milionů bylo věnováno na podporu programu výměny kotlů malých spalovacích
zdrojů na tuhá paliva. ČEZ patří k největším donátorům kraje.

S

tudenti Střední školy zahradnické a zemědělské v Děčíně budou mít moderní jezdecké výcvikové centrum. Vznikne renovací stájí,
které jsou nyní v havarijním stavu. Ústecký kraj
už vybral ﬁrmu, která rekonstrukci za 8,8 miliónu korun provede.
Hotovo má být letos v září.

N

a novoročním koncertu v Severočeském
divadle v Ústí nad Labem (na snímku)
se představil klarinetista a saxofonista Felix
Slováček ml., houslistka Jitka Váňová a divadelní orchestr pod taktovkou Miloše Formáčka. Zazněly melodie
z oper, muzikálů nebo ﬁlmů.

K

ašpar, Melichar a Baltazar – mudrci a tři
králové tentokrát neobdarovávali, ale navštěvovali s kasičkou charitativní sbírky pro
handicapované, nemocné, matky s dětmi v
tísni a další jinak znevýhodněné skupiny. Jedna z trojic chodila po
krajském městě a byla i na hejtmanství.

O

podpoře investic, podnikatelských záměrech potenciálních investorů, o rozvoji krajské průmyslové
zóny Triangle a dalších otázkách hovořil hejtman s Mgr.
Ing. Karlem Kučerou, generálním ředitelem Agentury
pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Ž

áci a učitelé z partnerského gymnázia v
běloruském Polocku navštívili Gymnázium Teplice. Spolu s nimi přijeli i studenti
pedagogiky z Polocké koleje P. M. Mašerova.
Hosté besedovali s našimi gymnazisty a prohlédli si budovy gymnázia, technopark, biopark a další prostory.

K

Od ledna letošního roku budou dotace na podporu poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu rozdělovat přímo kraje. Ústeckému kraji byla v roce
2014 přidělena pro letošní rok dotace 690 mil. Kč., předběžně schválenou však
máme pro rok 2015 alokaci již ve výši 736 mil. Kč.
Přerozdělení dotace ze státního
rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb je náročný proces. Je
kraj připraven?
Na přechod ﬁnancování sociálních služeb jsme se připravovali několik měsíců. V průběhu
minulého roku jsme aktivně
spolupracovali s Ministerstvem
práce a sociálních služeb při přípravě novely zákona o sociálních
službách, ve které je přechod rozdělování dotací ze státu na kraje legislativně ukotven. Proces
rozdělování dotací na podporu
poskytování sociálních služeb
bude samozřejmě administrativně náročný. Proto jsme personálně posílili odbor sociálních
věcí krajského úřadu o šest lidí.
Máme zpracovanou Metodiku
k dotačnímu řízení, která se opírá o Metodiku vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Přechod ﬁnancování sociálních
služeb zvládneme bez problémů.
Ústecký kraj dostane tedy (ještě
nejsou deﬁnitní závěry dotační komise MPSV) ze státního rozpočtu
na sociální služby 736 mil. Kč.
Pokryje tato částka potřeby poskytovatelů sociálních služeb v kraji?
Alokace je oproti loňsku navýšena o částku, která byla
schválena vládou k navýšení
odměňování pracovníků v sociálních službách. Dále je v roz-

počtu odboru sociálních věcí
na rok 2015 schváleno v rámci
dotačního programu Podpora
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny a dále
na podporu protidrogové politiky celkem 11 mil. Kč.
Dotkne se změna ﬁnancování
kvality poskytovaných sociálních
služeb?
Změna ﬁnancování nijak
kvalitu sociálních služeb v kraji neovlivní. Kraj má do roku
2017 schválený Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb.
Každoročně bude vytvářen akční plán sociálních služeb, který
bude informace střednědobého
plánu aktualizovat. V praxi to
znamená, že pokud zjistíme potřebu některých sociálních služeb, které v kraji chybí nebo jsou
kapacitně nedostačující, pak navýšíme v této oblasti ﬁnancování a naopak. Můžeme aktuálně
podporovat konkrétní sociální
služby v kraji dle okamžité potřeby. Můžeme být pružnější.
Přinesl Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb Ústeckého kraje nějaké změny v poskytovaných
službách?
Nově bylo ustoupeno od členění podle cílových skupin. Plán
je rozdělen do osmi regionů podle okresů s tím, že okres Děčín

Triangle nabízí perspektivní práci technicky vzdělaným lidem

C

elková rozloha strategické průmyslové zóny Triangle je 364 hektarů. Volná plocha pro příchod nových domácích a zahraničních investorů je 131,16 hektaru, z nichž je cca 43 hektarů v jednání s potenciálními investory. K 30. červnu loňského roku pracovalo v zóně 1768
osob a reálným předpokladem je do roku 2022 v SPZ Triangle zaměstnat 7678 osob.

Přehled současných investorů v SPZ:
CTP PROPERTY IX, a.s.
Nájemcem je německá společnost GRAMMER CZ, s.r.o.
Společnost podniká výrobou a montáží autosedaček
a dalšího vnitřního vybavení pro osobní a nákladní
automobily. Plocha v zóně 23,88 hektaru. Počet zaměstnanců: 150 k 30. červnu 2014 / Plánovaný cílový počet
zaměstnanců do konce roku 2022: 2000.
HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, s.r.o.
Výroba tlumičů pro osobní automobily. Plocha v zóně
25,33 hektaru. Počet zaměstnanců: 264 k 30. červnu
2014.Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce
roku 2022: 500

ickboxer Hany Greisiger z oddílu G-Titán Žatec
získal titul mistra světa ktg. K1 na pražském mistrovství světa pro rok 2014. Vlast i region reprezentoval
i s ﬁnanční podporou Ústeckého kraje. Koncem roku
2014 byl borec vyhlášen Králem bojových sportů ČR!

HITACHI CABLE EUROPE, s.r.o.
Výroba hydraulické kabeláže pro automobilový
průmysl. Společnost má výrobní zázemí v závodě
HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH s.r.o. Počet
zaměstnanců: 90 k 30. červnu 2014. Plánovaný cílový
počet zaměstnanců do konce roku 2022: 90

K

GESTAMP LOUNY, s.r.o.
Výroba kovových komponentů pro automobilový průmysl. Plocha v zóně 8,86 hektaru. Počet zaměstnanců: 232
k 30. červnu 2014. Plánovaný cílový počet zaměstnanců
do konce roku 2022: 400.

rajský úřad Ústeckého kraje zajistil další kontrolní odběr vzorků
ze skládky CELIO, na níž jsou neutralizované kaly za účelem skladování a jejich následného spálení v cementárně. Odběr opět potvrdil
deklarované hodnoty a vyhověl rovněž požadavkům na vodný výluh.

H

ejtman Oldřich Bubeníček přijal
nedávno znovuzvoleného předsedu
Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Františka Jochmana a ředitelku KHK Martinu Francírkovou (oba na
snímku). Shrnuli a zhodnotili výbornou spolupráci kraje a hospodářské komory v roce 2014.

O

prava. V této rubrice Krátce (byla ovšem na
straně 3) jsme minule zveřejnili mylnou informaci o výměně budov v majetku kraje a města
Ústí n. L. Napsali jsme nesprávně, že kraj chce
od města získat budovu v ul. W. Churchilla 3, kde
sídlí ředitelství krajské organizace Severočeská vědecká knihovna. Pravdou však je, že půjde o směnu objektu knihovny v ulici Velká Hradební
1743/49, staré vily (na snímku), která je v majetku města – vedle stojící objekt moderní přístavby vědecké části knihovny je majetkem kraje,
stejně tedy jako palácová vila ve zmíněné Churchillově ulici. Pravdivým
údajem byla skutečnost, že město Ústí získá od kraje výměnou budovu
ve čtvrti Střekov. Omluva patří nejen čtenářům, ale také pracovníkům
knihovny, jež je p. o. Ústeckého kraje, a městu Ústí n. L.
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je rozdělen vzhledem ke své velikosti a speciﬁcké charakteristice
na ORP Děčín a Šluknovský výběžek. Přestože byl plán strukturován po regionech, obsahuje
ve společné části služby s celokrajskou působností a základní
linie rozvoje služeb v kraji, zejména síťování služeb. Zaměřili
jsme se také na transformaci
pobytových zařízení sociální
péče. Naším cílem je zkvalitnit
život klientů těchto zařízení,
část převést do chráněného bydlení a umožnit jejich začlenění
do společnosti.

SOLAR TURBINES EAME, s.r.o.
Repase a opravy plynových turbín. Plocha v zóně 8,04
hektaru. Počet zaměstnanců: 250 k 30. červnu 2014. Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 450.

Plánovaný cílový
počet zaměstnanců do
konce roku 2022: 450.

JC INTERIORS CZECHIA, s.r.o.
Výroba dveřních výplní a plastových palubních desek pro
automobilový průmysl. Plocha v zóně 8,54 hektaru. Dokončena II. a III. etapa rozšíření výrobního zázemí společnosti.
Počet zaměstnanců: 733 k 30. červnu 2014. Plánovaný
cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 1200.

FVE TRIANGLE, a.s.
Fotovoltaická elektrárna, která byla vybudována
koncem roku 2010 v SPZ Triangle o celkové výměře
22 hektaru. Mezi Ústeckým krajem a společností FVE
Triangle a.s. trvá nájemní vztah na dobu určitou. Počet
zaměstnanců: 3 k 30. červnu 2014. Plánovaný cílový
počet zaměstnanců do konce roku 2022: 3.

HARGO, a.s.
Podnikající výrobou granulátu a mikrogranulátu z pryže.
Plocha v zóně 3,97 hektaru. Počet zaměstnanců: 24
k 30. červnu 2014. Plánovaný cílový počet zaměstnanců
do konce roku 2022: 120.

NEXEN TIRE CORPORATION
Výroba pneumatik pro automobilový průmysl. Plocha
v zóně 65,4 hektaru. Předpokládané zahájení investiční
výstavby v roce 2015 - 2016.Plánovaný cílový počet
zaměstnanců do konce roku 2022: 2300.

NETUREN CZECH, s.r.o.
Výroba kalených ocelových drátů pro výrobu pružin dále
používaných v automobilovém průmyslu. Plocha v zóně
5,36 hektaru. Počet zaměstnanců: 22 k 30. červnu 2014. Plánovaný cílový počet zaměstnanců do konce roku 2022: 40.

GONVARRI CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L.
Přesné 3D laserové vyřezávání kovových komponentů
z ocelových pásů, dále určených pro automobilový průmysl. Plocha v zóně 7,64 ha. Předpokládané zahájení investiční výstavby v roce 2015. Předpokládané spuštění
zkušebního provozu na podzim 2015. Plánovaný cílový
počet zaměstnanců do konce roku 2022: 125.

PANATTONI Czech Republic Development, s.r.o.
Partnerská developerská společnost Ústeckého
kraje. Plánovaná rozloha v SPZ Triangle 16,58 hektaru.

Připravil: SPZ Triangle, p. o.

Půjčky na dárky se dárcům nevyplácí

I

přes četná varování se opět někteří z nás po uplynulých svátcích začínají
potýkat s problémem, jak splatit půjčky, za které pořídili svým nejbližším
často zbytečně drahé dárky. Současný ﬁnanční trh nabízí
bohužel mnoho lákadel v podobě rychlých půjček, které
jsou dostupné především prostřednictvím internetu. Tyto
takzvané mikropůjčky jsou poskytovány ve výši maximálně několika tisíc korun a jsou splatné jednorázově, zpravidla do čtrnácti
dnů či jednoho měsíce. Ověřování platební schopnosti v registru dlužníků
zde rozhodně není pravidlem, půjčky tak lákají i ty, kteří mají dlouhodobě
problém se splácením již předchozích závazků. Dostávají se tak do ještě
hlubší dluhové pasti, ze které již nebývá úniku. Riziko těchto drobných
půjček spočívá v jejich relativně snadné dostupnosti, zdánlivě nízké dlužné částce, která přímo svádí k tomu, aby dlužník uzavřel těchto půjček více
najednou, u různých poskytovatelů. V Poradně při ﬁnanční tísni, která se
touto problematikou zabývá, nejsou výjimkou klienti, kteří během krátké
doby nasbírají takovýchto půjček i dvacet a více. Problémem je i okamžitá
splatnost, kdy dlužník po dvou týdnech zjistí, že prostředky k okamžitému
splacení nemá a za vysoký poplatek si tak splatnost prodlouží, z čehož se
stává začarovaný kruh nesplácené jistiny a opakovaně účtovaného poplatku za prodloužení doby splacení. Důležité je i vědět, že vzhledem k nízké

částce se na mikropůjčky nevztahuje zákon o spotřebitelském úvěru, chybí
tak zde významná ochrana dlužníka. Tyto půjčky jsou samozřejmě rizikem
trvalým, nikoli jen předvánočním. Žádné dárky, ani jiné
krátkodobé radosti, nestojí za stres, který přijde dříve či
později, kdy vyprchá radost z nákupu a nastoupí nutnost
vyrovnat závazky. Vždy raději volte dary levnější a symbolické, případně jejich pořízení odložte na pozdější dobu (klidně i na dobu
povánočních slev a výprodejů), kdy budete mít dostatek vlastních ﬁnancí
– radost blízkým se dá udělat celoročně.
V případě, že jste se dostali do pasti takovýchto půjček, jednejte co
nejdříve – komunikujte s věřiteli, pokuste se sjednat nový splátkový
kalendář, v některých případech může být řešením i osobní bankrot.
Pokud si nevíte se situací rady, využijte bezplatné poradny, které se
vám pokusí najít vhodné řešení.
Poradna při ﬁnanční tísni, o.p.s.
Dlouhá 15 – budova „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje,
40001 Ústí nad Labem, Tel.: 411 135 200, hadas@ﬁnancnitisen.cz
Pondělní bezplatná linka: 800 722 722; telefon: 411 135 200;
e-mail: hadas@ﬁnancnitisen.cz; www.ﬁnancnitisen.cz
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Za rok budeme hostit hry zimní olympiády

NA SNÍMKU jsou zleva Jana Vaňhová, Jiří Kejval a Oldřich Bubeníček.

připravenou koncepci organizace Her, pracuje se na přípravě
sportovišť, ubytování a dalších

nezbytných krocích. To všechno
ostatně rozhodlo při udělování
pořadatelství právě v našem kra-

ji,“ přiblížila přípravy na zimní
olympiádu náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová.

Úspěšná sezóna v Labe aréně Ústeckého kraje
Úspěšnou sezónu má za sebou Labe aréna Ústeckého kraje. Na veslařském
a kanoistickém kanále v Račicích se v roce 2014 vedle šesti šampionátů České
republiky konaly také čtyři významné mezinárodní akce: Mistrovství Evropy
dračích lodí, Světový pohár kanoistů, Mezinárodní regata ve veslování a Mistrovství světa v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců.

C

elkem v roce 2014 do Labe
arény přijelo na mezinárodní
mistrovské závody 1700 zahraničních sportovců ze 40 zemí a 2400
domácích sportovců. Vedle mistrovských soutěží proběhla v Račicích a ve Štětí celá řada dalších
závodů, především ve veslování,
rychlostní kanoistice, cyklistice,
dračích lodích, silniční cyklistice
a triatlonu. Labe aréna byla také
hojně využívána na soustředění. V minulém roce přijelo 4300
domácích sportovců z veslování,
kanoistiky, dračích lodí, dálkového plavání, atp. a rovněž 1600
sportovců z ciziny, mezi kterými
byli i sportovci z Evropy – jako
například ze slavné University of
Cambridge, ale také z Nového Zélandu, Austrálie, Kanady, Venezuely nebo Kazachstánu.
Zatímco se sportovci se
na zimu přesunuli z volné přírody do tělocvičen, organizační
tým Národního olympijského
centra vodních sportů již pilně
pracuje na přípravě sezóny 2015,
kterou na přelomu dubna a května otevře Mistrovství Evropy
kanoistů. V roce 2015 pak Labe
aréna uvítá i Mistrovství Evropy
juniorů ve veslování a Mistrov-

Byli jsme
v čínské televizi

Č

ínská televizní stanice CNC TV
uveřejnila reportáž, ve které představila největší zajímavosti
Ústeckého kraje atraktivní pro zahraniční turisty – historické objekty
Litoměřic, hřenské soutěsky, Pravčickou bránu a hrad Střekov. V reportáži se také objevily informace
o nových léčebných metodách používaných v Lázních Teplice.

NA ŘADĚ AKCÍ dekorovali vítěze i
představitelé Ústeckého kraje – na
snímku je radní Jitka Sachetová.

JEDNOU Z AKCÍ na račickém vodním kanálu byl evropský šampionát
dračích lodí.

ství světa dračích lodí. „Příprava
všech tří mezinárodních akcí je
v plném proudu. Prakticky hotové jsou mezinárodní webové
stránky těchto šampionátů a pracujeme na alokování ubytovacích kapacit. Nejtěžší je naplnit
požadavky mezinárodních federací na bezbariérové ubytování,
kterého je v okolí málo,” komen-

tuje přípravy ředitel Labe arény
Zdeněk Pecka a dodává: „Máme
ale zkušený tým a na všechny tři
šampionáty budeme včas připraveni.“
Vybudování centra vodních
sportů Labe aréna Ústeckého kraje je společným záměrem Českého
olympijského výboru, Českého
svazu veslování, Českého svazu

kanoistiky, města Štětí, města
Hoštka, Klubu vodních sportů
Štětí a Sportcentra Račice. Labe
aréna Ústeckého kraje, která je zařazena do sítě Národních olympijských center, má zajištěné dlouhodobé ﬁnancování od MŠMT, které
v horizontu nejbližších deseti let
zajistí investiční prostředky ve výši
300 milionů korun. Do sdruženého ﬁnancování se zapojí i Ústecký
kraj (60 mil. Kč) a město Štětí (33
mil. Kč). Investice Ústeckého kraje by se měla týkat té části rozvoje
centra, která bude využívána nejen
pro vrcholový sport, ale zároveň
pro sportování dětí a mládeže a regionální aktivity.
Projekt Labe aréna patří k aktivitám, kterými Ústecký kraj prokazuje svoji podporu sportu, zejména sportování dětí a mládeže.

Příště v novinách

Ú

norové vydání Krajských novin Ústeckého
kraje přinese řadu informací a materiálů
o našem kraji.
• Dozvíte se například, kterých oddílů jsou dresy
na dřevěných siluetách sportovců, jež jsou nově
umístěny na krajském úřadu.
• Chystáme informaci o paliativní péči a mobilním hospici.
• Podrobněji si povíme o memorandu, které podepsali představitelé Ústeckého kraje, Krajské
zdravotní, a.s., a Univerzity J. E. Purkyně.
• Přiblížíme vám přírodovědné a technické vzdělávání, tentokrát na Střední průmyslové škole
a Vyšší odborné škole v Chomutově.

České Švýcarsko: Certiﬁkace výrobků a zážitků

Č

eské Švýcarsko, o.p.s., je
již od roku 2010 koordinátorem regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální
produkt. Značka patří do Asociace regionálních značek a je
udělována nejen v Českém Švýcarsku a na Šluknovsku, ale také
na území Saského Švýcarska.
V regionu je již certiﬁkováno 28
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PSALI JSME PŘED DESETI LETY
TEHDY Vrcholem plesové sezony bude již 2. Reprezentační
ples Ústeckého kraje. Večerem
vás provedou Leoš Mareš, Patrik
Hezucký a Renata Kajdžas. Čeká
vás zábava s předními českými
hudebníky, jako jsou Anna K.,
Martin Maxa, Iveta Bartošová,
Michal David a Richard Krajčo.
Ples se koná v pátek 4. února
2005 od 20 hodin v Domě kultury REPRE Most.
DNES Letos se v březnu uskuteční v ústeckém domu kultury už
dvanáctý Reprezentační ples Ústeckého kraje – „Kraje dobrého
vína“. Moderátor bude neméně známý Vladimír Horn a vystoupí
i další známí zpěváci, skupiny, baviči a tanečníci. V dvanáctileté
historii se tato vrcholná společenská a kulturní akce uskutečnila
třeba v Teplicích, Děčíně, Litoměřicích či Chomutově. V Ústí je
nyní opět po roce…

Dokončení ze strany 1

„Podporu
mládežnického
sportu bereme v Ústeckém kraji jako jednu z našich priorit.
Je velmi důležité, aby se děti
i mládež v dnešní době věnovaly
právě sportu. Věřím, že si zimní
olympiádu užijí nejen reprezentanti jednotlivých krajů, ale že
i pro veřejnost to bude neopakovatelný sportovní zážitek,“
uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje. Ústecký
kraj připravuje pro návštěvníky
olympiády například speciální
turistické balíčky nejen na ubytování, ale i na další zajímavosti v kraji, jako jsou kulturní
památky a turistická místa.
„Jsme rádi, že se příští hry zimní olympiády uskuteční právě
u nás v Ústeckém kraji. Troufám si říct, že máme perfektně
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produktů a čtyři zážitky, certiﬁkát platí dva roky.
Další kolo certiﬁkace proběhne
19. března 2015. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o značku, zásad
jejího udělování a užívání a certiﬁkačních kritérií jsou k dispozici
na www.regionalni-znacky.cz/
ceskosaske-svycarsko, případ-

ně je možné žádost vyzvednout
osobně nebo požádat o zaslání
v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Informace
poskytne také ing. J. Judová (jarmila.judova@ceskesvycarsko.
cz, tel.: +420 775 552 790). Vyplněná žádost včetně povinných
příloh musí být doručena na naši
adresu nejpozději do 27. února.

TEHDY Psychiatrická léčebna v Petrohradě poskytla od roku
1952 psychiatrickou péči přibližně 13 tisícům pacientů. Roční
rozpočet léčebny s celkem 101 zaměstnanci byl v loňském roce
47,7 milionu korun.
DNES Léčebna p.o.
Ústeckého kraje v loňském roce měla průměrnou obložnost 93,25 %
s průměrnou ošetřovací
dobou 116 dnů. V současné době se o pacienty
stará 124 zaměstnanců,
z toho je 90 zdravotníků
(lékaři, psychologové, terapeuti, ergoterapeuti, všeobecné sestry
ad.). V roce 2014 byl rozpočet Psychiatrické léčebny 77 milionů
korun. Za uplynulých deset let bylo v Petrohradě proinvestováno
více než 44 mil. Kč, například do revitalizace špýcharu a skleníku,
fasáda zámku, kanalizace a komunikace a další akce z peněz Ústeckého kraje, EU nebo z fondu životního prostředí.
TEHDY Kromě brněnského veletrhu se Ústecký kraj představil v lednu také na velké mezinárodní výstavě cestovního ruchu
v holandském Utrechtu. Návštěvníci veletrhu, kterých letos bylo
podle odhadů asi 175 tisíc, se ve spojení s Ústeckým krajem nejčastěji dotazovali na možnosti rekreace v Krušných horách, Národním parku České Švýcarsko, Litoměřicku nebo okolí Nechranické přehrady.
DNES Na veletrh
do Utrechtu už dlouho
kraj „nejezdí“, na veletrzích Go a Region
Tour v Brně jsme byli
naposledy v roce 2013.
V letošním roce se bude
Ústecký kraj prezentovat celkem na 20 veletrzích, z toho na 7 v ČR, 5 německých, 3 v Polsku a 2 na Slovensku.
O našem regionu se dozvědí návštěvníci veletrhů cestovního ruchu i v Moskvě, Dubaji a v Londýně. Letos v lednu měl náš kraj
expozici na Reisemarktu ve Stuttgartu (viz foto), na přelomu ledna a února bude v Drážďanech a na Slovakiatouru v Bratislavě.
TEHDY Také v letošním roce bude Ústecký kraj hlavním partnerem Vinařských Litoměřic, krajští radní dali v souvislosti s tím
svolení k bezplatnému užití znaku pro tuto akci. Tato vinařská
přehlídka si bere za jeden z hlavních cílů prezentovat Ústecký kraj
jako kraj vinařský s přibližně
600 ha vinohradů, které patří k nejseverněji položeným
v Evropě.
DNES Už třináctý ročník
výstavy Vinařské Litoměřice
se uskuteční 7.–18. dubna
2015 v litoměřickém Kulturním domě a v Gotickém
hradu, přičemž jí bude tradičně předcházet soutěž vín. Tato akce
paří k nejznámějším výstavám v naší zemi a organizačně i ﬁnančně se na ní podílí od jejího vzniku Ústecký kraj. Připomeňme si,
že vloni se stal Championem vín Sauvignon z Vinofolu (pozdní
sběr, 2013) a o medaile soutěžilo celkem 829 vzorků od nás i ze
zahraničí.
TEHDY Speciálně pro obce je určen Program obnovy venkova,
v rámci kterého letos kraj rozdělí celkem 40 milionů korun. Tento
program je zaměřen na čtyři základní oblasti.
DNES I pro rok 2015 je pamatováno v krajském rozpočtu s dotacemi na akce zařazené do Programu obnovy venkova. Pro řadu
obcí je možností jak získat
peníze na obnovu a rozvoj venkovské zástavby,
na chodníky, místní komunikace, značení cyklotras
a cyklostezek nebo na ochranu a tvorbu životního prostředí. Cílem programu je
pomoci malým obcím s realizací jejich akcí pro zajištění
důležitých nekomerčních
služeb na venkově.
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Výstava k výročí Diecézního muzea
S

everočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, pořádá ve dnech
30. ledna – 19. dubna výstavu AD
GLORIAM DEI ke 130 letům
Diecézního muzea v Litoměřicích
a 20. výročí jeho obnovené existence. Výstava připomíná výročí
založení Diecézního muzea v Litoměřicích v roce 1885, což bylo
pro záchranu mnoha uměleckých
děl v severních Čechách bezesporu
průlomové. Zároveň odkazuje na
rok 1995, kdy byla v Severočeské
galerii výtvarného umění v Litoměřicích otevřena Galerie a muzeum litoměřické diecéze.
Náplní Diecézního muzea nebylo pouze sbírat, zachraňovat
a uchovávat umělecká díla, ale
umožnit jejich odborné studium.
Muzeu byly vyhrazeny prostory
v západním křídle biskupské rezidence. Soustavnou akviziční
činností se podařilo shromáždit
přibližně 250 uměleckých děl a
uměleckořemeslných artefaktů
z bezmála sedmdesáti lokalit, většinově z litoměřické diecéze. Zde působilo muzeum až do roku 1940,
kdy byly jeho sbírky po obsazení

Madona ze Slatiny pod Házmburkem.

Okruh Petra Brandla – Svatý
Jeroným (první polovina 18. stol.)

litoměřické biskupské
rezidence německou
armádou převezeny do
depozitářů litoměřického muzea a ty nejcennější
následně vystaveny.
Klíčová pro původní sbírky
Diecézního muzea byla padesátá
léta 20. století, kdy vznikla krajská
litoměřická galerie, dnešní Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích. Jádrem stálé expozice starého umění této významné
severočeské kulturní instituce se

stala právě díla zapůjčená litoměřickým muzeem, původně pocházející právě ze sbírkového
fondu Diecézního muzea.
Do zmíněné galerijní expozice se tak dostaly takové umělecké
skvosty, jakými jsou desky Mistra
„IW“, pokračovatele Lucase Cranacha, nebo desky Mistra litoměřického oltáře.
Významné
výročí
vzniku
Diecézního muzea – nejstaršího
v Rakousko-Uhersku – a jeho

obnovení motivovalo Biskupství
litoměřické ve spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění
v Litoměřicích k přípravě výstavy,
která by tuto skutečnost přiblížila.
Záměrem autorů je prezentovat
umělecky a historicky cenná díla
od období románské kultury, gotiky, renesance až po pozdní baroko
a provenienčně pocházející z litoměřické diecéze. Návštěvník výstavy má možnost seznámit se s díly
význačných uměleckých veličin, od
anonymních mistrů až po klíčové
umělecké osobnosti české výtvarné
kultury. Výstava prezentuje nejen
samotná, často unikátní umělecká
díla, ale i heuristickou činnost samotných zakladatelů Diecézního
muzea a jejich pokračovatelů.
Autoři výstavy: prof. PhDr.
Vít Vlnas, doc. Michaela Ottová,
PhDr. Ľubomír Turčan, kurátor
výstavy: PhDr. Ľubomír Turčan.
Výstava se koná pod záštitou ministra kultury ČR Daniela Hermana, litoměřického biskupa
Jana Baxanta, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a
starosty Města Litoměřice Ladislava Chlupáče.

leden 2015
FOTOKVÍZ

M

ilí čtenáři, děkujeme
za všechny vaše odpovědi, které k nám dorazily.
Mnoho z vás správně poznalo,
že na fotograﬁi je město Rumburk. Ze všech správných odpovědí, kterých tentokrát bylo
nad očekávání, jsme vylosovali
tři výherce: Radku Henzlovou
z Loun, Elišku Reissműllerovou z Litoměřic a J. Šuma
z Rumburku.
Za první hádankou tohoto
roku zamíříme do významného kulturního města na jihozápadu našeho kraje. Leží u břehu významné řeky Ústeckého
kraje přitékající k nám od Karlových Varů, a právě v tomto
městě se nachází pamětihodnost, kterou vidíte na obrázku. Budova, která je jednou ze
čtrnácti národních kulturních
památek Ústeckého kraje, po-

chází z konce 15. století. Po 2.
světové válce byl objekt využíván jako archiv nebo depozitář
a vinou nedostatečné údržby
pomalu chátral. V roce 1991
se opět vrátil do rukou Řádu
menších bratří – františkánů, kterému však chyběly jak
ﬁnanční prostředky na opravu, tak i dostatek řeholníků
pro obnovu řádové komunity,
a proto se rozhodl předat roku
1994 areál Biskupství litoměřickému. V prostorách kláštera
nyní nalezneme i městské muzeum města poblíž vodní nádrže Nechranice. Poznali jste,
o kterou kulturní památku se
jedná a kde se nachází? Správné odpovědi můžete zasílat
do středy 18. února na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd.
mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n.L. Pozor změna v elektronické adrese. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu:
flochova.m@kr-ustecky.cz.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

Lyžování
na U-TV

N

a webové televizi Ústeckého
kraje U-TV na vás čeká nová reportáž Pojďme zjistit, jak se lyžuje v našem kraji. Například na Klínech si
na své přijdou i příznivci zimní cyklistiky. Tato speciální kola na sníh
jsou letošní novinkou, a právě zde
máte jedinečnou možnost si je
zapůjčit. Na tuto i další reportáže
se můžete podívat na stránkách
webové televize www.u-tv.cz. Obsah webové televize je aktualizován několikrát měsíčně s ohledem
na aktuální dění v kraji. Zprávy
tudíž nemusíte jenom číst, ale máte
možnost je i sledovat.

KULTURNÍ POZVÁNKY
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

vám od 2. února představí fungování pošty za 1. světové války.
Potrvá až do konce března.

AD GLORIAM DEI – 130 let
diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence. Výstava potrvá až do 19.
dubna. Vernisáž výstavy je 29.
ledna od 17.30 hodin.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Vánoční cesta Karla Maye. Výstava se vydává po stopách skutečné pouti spisovatele Krušnými horami a potrvá do 14. února.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Slované. Výstava vám představí
nálezy z okolí Lounska a středních Čech potrvá do 5. dubna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
58 zlikvidovaných kostelů a
kaplí v okrese Most. Výstava
byla pro velký zájem prodloužena do 31. března.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Pošta za Velké války, výstava

Arabela, výstava kostýmů a rekvizit z pohádkového seriálu potrvá až do konce února.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
TEPLICE
České moderní umění 1922–
1980, výstava českého moderního umění od kubismu po experimentální tvorbu. Výstava potrvá
až do 15. března.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ
NAD LABEM
Biblioﬁlie a faksimile, výstava
k 70. výročí knihovny. Výstavní
kolekce zajímavých knih je pojata
jako poklady knihovny. Podívat se
na tyto knižní poklady můžete od
11. února do 10. března v objektu
knihovny v ul. W. Churchilla. Jak
voní Afrika, výstava fotograﬁí
cestovatele Jiřího Reissiga v přísálí vědecké knihovny v ul. Velká
Hradební, ještě do 2. února.

KŘÍŽOVKA O CENY
V poslední naší křížovce roku 2014 byla tajenkou otázka Kdy bude
v italském Milánu příští rok výstava EXPO. Kdo odpověděl, že 1. 5.
– 31. 10 nebo přidal i termín prezentace Ústeckého kraje v Milánu
– 17. – 30. srpna 2015, odpověděl správně a zařadili jsme jeho mail
nebo koresponďák do losování o ceny. Pětice výherců je následující:
Marie Dulkajová z Dolní Poustevny, Hilda Svatoňová z Chabařovic, Vlastimil Ježek z Litoměřic, Tomáš Moravec z Mostu a Jarmila Jelínková z České Kamenice. Všem k výhře blahopřejeme!
Tajenkou této 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 18. února, 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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