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PŘISPĚL
NA MOSTECKOU
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SLOVO HEJTMANA

Jsem patriot našeho kraje

K

aždý, kdo přijíždí dálnicí od Prahy do Ústí nad Labem, si
krátce za hranicemi Středočeského a Ústeckého kraje určitě
všimne nevysoké hory v blízkosti Roudnice nad Labem. Je to hora
Říp s rotundou sv. Jiří, národní kulturní památka. Na Říp vystoupil podle pověsti praotec Čech a při pohledu do malebné krajiny
se rozhodl usadit se se svým lidem v tomto kraji, v Čechách. Jsem
hrdý na to, že tento symbol české státnosti se nalézá v našem Ústeckém kraji. Při pohledu na znak či prapor Ústeckého kraje každého zaujme stylizovaný přemyslovský pluh, zobrazený v jednom
z polí krajských symbolů. Právě pluh připomíná, že z Ústeckého
kraje pocházel Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu. Pluh je základní symbol odvěkého soužití kulturního člověka s přírodou a zároveň historický symbol české státnosti. Každá moje návštěva národní kulturní památky, Královského
pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích, ve mně opakovaně
vyvolá silný patriotismus k Ústeckému kraji. Z těchto míst povolala kněžna Libuše na český trůn zakladatele rodu Přemyslovců.
U pomníku Přemysla Oráče se tradičně v květnu, na Přemyslův
svátek, scházejí zemědělci z našeho kraje a je zde vyhlašována
soutěž o nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje
Přemysla Oráče.
Symboly české státnosti jsou pro nás důležité i proto, abychom
si naši slavnou historii mohli stále připomínat a vnímat, že česká
státnost a samostatnost není a nebyla samozřejmostí. Proto bych
ještě na jednu národní kulturní památku rád vzpomenul. Je to
Malá pevnost a Národní hřbitov v Terezíně a připomíná nám, že
česká státnost byla i v nedávné minulosti ohrožena.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Kraj finančně podpoří hasiče a zbylé složky
integrovaného záchranného systému

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání schválilo
dotační Program na podporu jednotek sboru dobrovolných
hasičů a ostatních složek integrovaného zahranného systému.
Program navazuje na dotace, které od letošního roku poskytuje
Ministerstvo vnitra ČR jednotkám sboru dobrovolných hasičů
obcí na nákup dopravních automobilů a výstavbu či rekonstrukci požárních zbrojnic. Příjem žádostí o dotace se uskuteční od
pátku 1. dubna do pátku 15. dubna vždy od 9 do 13 hodin. Bližší
informace jsou na webových stránkách krajského úřadu v sekci
“Dotace a granty“.

Ústecký kraj oslaví s občany 15 let
Patnáct let existence oslaví v letošním roce spolu se svými
občany i Ústecký kraj, který v České republice spolu s dalšími
třinácti regiony zahájil na základě reformy státní správy
a samosprávy svoji činnost 1. ledna 2001.
Kraj při této příležitosti připravil řadu doprovodných akcí
s prezentací úspěšných projektů. Ať už se jedná o samostatné
webové stránky k výročí kraje, které budou napojeny také
na sociální sítě, či řadu výstav, dlouhodobějších i putovních,
majících za cíl představit v jednotlivých okresních městech
regionu jeho úspěchy i vše, co se podařilo v celém Ústeckém
kraji. Je celá řada věcí, které se za patnáct let povedly nebo
posunuly kupředu, a čím se může region pochlubit.
Milovníci fotografování se mohou účastnit připravované
fotosoutěže tematicky zaměřené na Ústecký kraj, kde
nebudou chybět zajímavé ceny. Její pravidla budou rovněž
k dispozici na webových stránkách 15 let Ústeckého kraje.
Termíny a místa výstav 15 let Ústeckého kraje
29. 3. – 11. 4. Severočeská vědecká knihovna,
Velká Hradební, Ústí nad Labem
12. 4. – 25. 4. Oblastní muzeum Chomutov
26. 4. – 4. 5. Oblastní muzeum Děčín
5. 5. – 23. 5. Regionální muzeum Teplice
24. 5. – 13. 6. Oblastní muzeum Most
14. 6. – 27. 6. Oblastní muzeum Louny
Vyvrcholení oslav proběhne v září v Litoměřicích
u příležitosti výstavy Zahrada Čech.
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Výtěžek z krajského plesu potěšil
Domov sociálních služeb Meziboří
V

litoměřickém Domě kultury se v sobotu 12. března
uskutečnil XIII. reprezentační
ples Ústeckého kraje, na kterém
vystoupili hudební hosté v čele
s Michalem Davidem, Ilonou
Csákovou či Petrem Rezkem. Své
umění předvedla taneční skupina Freedom z Ústí nad Labem,
cimbálová muzika pod taktovkou
Jožky Šmukaře a místní vinaři.
V průběhu večera předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří Heleně Tiché
finanční šek v hodnotě 134 650
korun. Nezapomnělo se ani slavnostní předání medailí hejtmana
v oblasti kultury.
Oceněnými byli Roman Pallas,
jenž byl nominován za dlouholetý
přínos v oblasti kultury (od roku
1997 sbormistr litoměřického
sboru Puellae cantantes a komorního sboru Syrinx, v současnosti
vyučuje hru na klavír a skladbu
na litoměřické ZUŠ). Pro ocenění si na pódium přišel i Vladimír
Frühauf, významný český sbor-

mistr a pedagog, který stál při
zrodu Ženského komorního sboru
Cantica Bohemica (je členem sekce sborových dirigentů Asociace
hudebních umělců a vědců v Praze). Posledním, kdo získal cenu, se
stal za Bendův komorní orchestr

Michal Vodák. Orchestr je členem
České asociace neprofesionálních
komorních a symfonických těles,
členem evropské a světové federace amatérských orchestrů.
Kromě tance se mohli návštěvníci vyfotografovat na památku

v Happyboxu a nebo se nechat nakreslit u nejrychlejšího karikaturisty na světě Břetislava Kovaříka
z Trutnova. Hlavním sponzorem
byl NET4GAS, dalšími pak firmy CS-BETON, EUROVIA, SD
a ČEZ.

HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE Oldřich Bubeníček předal ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří Heleně Tiché finanční šek v hodnotě 134 650 korun.

Nejstarší žena na Šluknovsku oslavila úctyhodných 106 let

V

Domově pro seniory v Krásné
Lípě oslavila své 106. narozeniny paní Marie Freibergová. Mezi
gratulanty byl i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. Oslavenkyně se narodila v roce 1910
v Berouně a do domova pro seniory
přišla teprve před pěti lety.
Kromě rodinných příslušníků
paní Freibergové poblahopřá-

la k jubileu i ředitelka zařízení
Dagmar Hluchá (na snímku),
sociální pracovnice Hana Frimlová, místostarostka Krásné
Lípy Jana Drobečková a tajemnice úřadu Lucie Hanková.
Marie Freibergová v mládí pobývala i na Slovensku. Celý život
pracovala na dráze, nikdy se nevdala a neměla ani děti.

Obce mohou podávat žádosti o dotaci na demolici prázdných objektů

O

bce a města v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji mohou podávat
žádosti o dotaci na demolici prázdných objektů
Podpora revitalizace území a Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách, které vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pokyn
premiéra Bohuslava Sobotky.
O vyhlášení programů usiloval Ústecký
kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou
Ústeckého kraje. Premiéra Bohuslava Sobotku o nutnosti podpořit obce se sociálně
vyloučenými lokalitami dotacemi na demolici prázdných domů informoval při jeho návštěvě kraje v loňském roce právě radní pro
sociální problematiku Martin Klika.
Dotační program je vypsán na tři roky. Každoročně bude uvolněno na dotace 100 milionů korun. Podpora je určena pro města se
sociálně vyloučenými lokalitami na demolici
prázdných domů. Větší šanci sáhnout si na
dotaci budou mít menší města a města s větším podílem sociálně vyloučených obyvatel.
Města mohou získat dotaci minimálně 300
tisíc korun, maximálně 5 milionů korun a do
maximální výše 80 procent z vynaložených
nákladů na demolici.

„Společně s HSR-ÚK jsme oslovili města
a obce Ústeckého kraje s žádostí o vyčíslení
vysídlených budov v jejich katastru. Odpovědělo přes 130 obcí. Celkový počet domů
k demolici je 241, ale různé velikosti s orientačním počtem 1165 bytů. Odhadované
náklady na demolice jsou jen v našem kraji
260 milionů korun. Z průzkumu jasně vyplývá, že se jedná o problém celého kraje.
V kraji narůstá počet osob žijících v chudobě

a v sociálně vyloučených lokalitách. Sociálně vyloučených lokalit je v kraji 80, což je
absolutně nejvyšší počet v celé ČR. V sociálně vyloučených lokalitách žije více než 38
tisíc lidí, což je více než jedna třetina všech
obyvatel sociálně vyloučených lokalit v celé
ČR,“ připomněl krajský radní Martin Klika.
Na obce se sociálně vyloučenými lokalitami při vyjednávání podmínek mysleli Ústecký kraj i HSR-ÚK nejvíce. „Intenzivním jednáním s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
se nám podařilo do programu prosadit, že
čím vyšší míra sociálního vyloučení je v dané
obci, tím větší má šanci na získání dotace,“
uvedla předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová, která se na vyjednávání podmínek
programu podílela také z pozice zástupce
vládního zmocněnce pro Ústecký, Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj
Hlavní podmínkou pro možnost podání
žádosti o dotaci je, aby domy byly v majetku
města. Proto musí města nejprve prázdné
objekty vykoupit od majitelů. Další podmínkou je, aby města uvolněný pozemek sama
využila. Musí mít zpracovaný projekt následného využití revitalizovaného území.

Ústecký kraj
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MŮJ NÁZOR: PŘEDÁVEJME TENTO ODKAZ BUDOUCÍM GENERACÍM

KRÁTCE

N

ejvíce učňů a studentů v odborném vzdělávání, vysoký iRating a celkový posun
z páté na první příčku. Hlavní důvody, které
dělají z Varnsdorfu nejlepší místo pro podnikání v Ústeckém kraji.
Stříbrnou příčku obsadil Chomutov a bronz bere Ústí nad Labem.
Varnsdorf byl již v roce 2008 na druhém místě.

Ř

idiči, pozor! Kamenickou ulici v Děčíně,
v úseku mezi ulicemi Lipová a Příkrá, čekají další dopravní výluky. V 1. etapě od 10. 3.
do 30. 4. bude ulice Lipová úplně uzavřena.
V 2. etapě, která bude probíhat od 1. 5. do 30.
6. bude úplně uzavřena nejen ulice Lipová, ale také ulice Příkrá. Na
vině je oprava vodovodu a kanalizace.

Pro březnové číslo krajských novin, které vyjde na konci tohoto měsíce a na počátku turistické sezony,
jsme zvolili téma související s turisticky atraktivními místy kraje spojenými s počátky české státnosti. Jde
především o národní kulturní památky jako je hora Říp nebo Královské pole ve Stadicích či památný dub
Oldřicha a Boženy v Peruci. Proto se na Vás obracíme s následující otázkou: Co pro vás tato památná
místa znamenají? Považujete za významné, aby tato a podobná místa spojená s českou státností byla připomínána například i formou tradičních kulturních akcí?

L

itoměřické výstaviště na jaře znovu ožívá
akcemi pro kutily a zahrádkáře. V týdnu
od 6. do 10. dubna mohou návštěvníci přijít na
Tržnici Zahrady Čech. Tato akce nabízí vyhledávaný sortiment jako je sadba, květiny, cibuloviny, zahradní nářadí, zahradní technika, zahradní nábytek, domácí potřeby, hnojiva,
postřiky, potraviny, přírodní léčiva a řadu dalšího. Chybět nebude
chovatelský pavilon nebo řemeslná dílna.

R

evitalizace oseckého koupaliště bude
zahájena v září letošního roku. V rámci
stavby proběhne oprava části opěrné zdi a dna
koupaliště, součástí akce je i povrchová úprava
stěn a dna bazénu, osazení zábavních prvků a zapuštění čistících
trubek a trysek do dna nádrže. Areál koupaliště se tak na jednu sezonu uzavře.

H

okejové Mistrovství světa v Rusku sice
začne až za měsíc, ovšem český národní
tým se již pilně připravuje na vrchol sezony.
Svěřenci trenéra Vladimíra Vůjtka sehrají
6. a 8. dubna na zimním stadionu v Ústí nad Labem přípravné dvojutkání s Německem. Půjde o souboje v rámci projektu Euro Hockey
Challenge. Vstupenky jsou k dispozici na www.hokej.cz.

Bronislav Schwarz (Severočeši.cz), krajský zastupitel
a poslanec Parlamentu ČR
Samozřejmě, že považuji,
vždyť je to naše historie. Je to
zrovna část té lepší historie,
alespoň pro mě. Stát a být na
místě, kde byl Praotec Čech,
kníže Oldřich, či další naši
předci, to má své kouzlo. A pokud se podaří ještě kulturní
akce či něco podobného, jako je
Řipská pouť, tak to nemá chybu.

NAVŠTÍVILI NÁS

Ruský konzul neskrýval
nadšení z Ústeckého kraje

Z

e sousedního Karlovarského kraje přijel na zdvořilostní návštěvu k hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi
generální konzul Ruské federace Michail Nikolajevič Ledenjov.
Cílem schůzky, které se účastnila i Andrea Kalasová, vedoucí
oddělení vnějších a zahraničních vztahů, bylo vzájemné představení po uvedení nového generálního konzula do funkce se sídlem
v Karlových Varech. Na řadu přišla i možnost navázání spolupráce a uzavření memoranda o spolupráci s Vladimirskou oblastí
sousedící s Moskvou.
„Toto je první kraj v České republice, který jsem z postu své funkce navštívil a musím říct, že se mi tu opravdu líbí,“ uvedl konzul M.
N. Ledenjov, který by se chtěl na sever Čech vrátit. Minimálně koncem srpna, kdy by rád uctil památku sedmi tisíc padlých ruských
vojáků, kteří mají v Chlumci na Ústecku svůj pomník. „Chtěl bych
vyjádřit velké poděkování, které se věnuje v českých městech padlým ruským vojákům,“ poděkoval Ledenjov, kterého v neposlední
řadě zaujalo, že se v Ústeckém kraji vyrábí „cibulákový porcelán“.

Dubnové farmářské trhy

J

březen 2016

aro teprve začalo, ale farmářské trhy jsou již v plném
proudu. Na náměstích měst
Ústeckého kraje budou jako již
tradičně připraveny
pro lidi farmáři se
svými regionálními výrobky. Budou
na obvyklých místech prodávat své
výrobky, které jsou
známkou té nejvyšší kvality. Tradiční Severočeské
farmářské trhy pořádá o. s. Český um - Artificum Bohemicum
pod záštitou hejtmana. A to
v řadě měst kraje. V naší pozvánce na duben jsou podrobně vypsané všechny farmářské
trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, středa 27. dubna od 9 do 16 hodin.
Březno: venkovský farmářský
trh, sobota 16. dubna. Děčín:
Masarykovo náměstí, středy 6.
a 20. dubna od 8 do 16 hodin.

Děčín-Podmokly: Husovo náměstí: středy 13. a 27. dubna
od 8 do 16 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 9. a 23.
dubna od 8 do 12
hodin. Kadaň: Mírové náměstí, středa
13. dubna od 9 do 16
hodin. Litoměřice:
Kostelní náměstí,
soboty 2. a 16. dubna od 8 do 12 hodin.
Louny: Mírové náměstí, soboty
2., 16. a 30. dubna od 9 do 12
hodin. Roudnice nad Labem:
Husovo náměstí, soboty 9. a 23.
dubna od 8 do 12 hodin. Teplice:
Olympia-Srbice, pátky 1., 15.
a 29. dubna od 10 do 16 hodin,
Náměstí Svobody, pátky 8. a 22.
dubna od 9 do 16 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 5., 12., 19., 26. dubna od
9 do 16 hodin. Kostelní náměstí,
čtvrtky 7., 14., 21. a 28. dubna
od 9 do 16 hodin.

Jaroslav Dubský (KSČM),
krajský zastupitel
Když jsem zjistil téma příspěvků do dalšího vydání
Krajských novin, změnil jsem
své rozhodnutí nevyjadřovat
se. Toto téma mě irituje už jenom pro položenou otázku
- připomínat si památná místa. Samozřejmě ano, protože
tento národ má jednu špatnou
vlastnost - pošlapává si permanentně svou historii, vždy
ji účelově překrucuje, politizuje a negativizuje. Příkladem
je Mezinárodní den žen. Po
revoluci se slavil téměř ilegálně, dnes je opět tím, čím vždy
byl. Tedy příležitostí, jak poděkovat ženám za to, že tu jsou.
Dále jsou tu husité. Opravdu
to byli jen lapkové a násilníci?
Odvážil by si někdo ve Francii
pošlapat a znectít 14. červenec? Zkusme tedy opět být hrdí
na praotce Čecha, Přemysla
Oráče a Oldřicha a Boženu.
Tvoří naše dějiny, byli významnými Čechy a možná, když je

takto budeme uctívat, najdeme
cestu, jak opět být hrdi na to,
že jsme také Češi. Mám krásnou vzpomínku na své dětství.
V rámci školního výletu jsme
navštívili Hradčany. Byl jsem
unesen hlavně atmosférou
Svatovítského chrámu. Připadal jsem si maličký a nicotný
v porovnání k jeho majestátnosti, ale i pyšný na to, že jsem
Čech a stojím na místě, kde se
tvořily naše dějiny, často i dějiny Evropy. Ta vzpomínkami
provází celý život.

Pavel Csonka (ČSSD), krajský zastupitel
V dnešní složité době, a to
i v souvislostech s obavami
z imigrantské vlny s naprosto
odlišnou kulturou, si snad stále více uvědomujeme význam
české státnosti, suverenity
a odkazu našich předků, kteří
budovali zemi českou. Historické prameny naší státnosti
sahají právě o téměř tisíc let
zpět a to do míst, které najdeme právě v našem regionu. Ať
již na Litoměřicku hora Říp,
Královské pole ve Stadicích či
posvátný Oldřichův dub v Peruci považuji za hlavní symboly naší státnosti. Velice dobře
si pamatuji, že už na základní
škole to do nás učitelé dějepisu
„ vtloukali“. Jako děti jsme to
musely znát a umět, ale smysl těchto symbolů, které už
popisoval kronikář Kosmas,
jsme si v té době, jako děti neuvědomovaly. Myslím si, že
až v dobách zlých se vždy český národ obracel k tradicím,
které nám dodávaly sílu v boji
s jakýmkoliv nepřítelem. Od
válek s Turkem, husitských
válek po světové války. Proto
tato památná místa považuji
za zcela významné a je třeba
si tato místa připomínat nejen
tradičními kulturními akcemi,
ale i jinými akcemi spojenými

s jinými slavnostmi, např. dožínky v Peruci, Podřipské pouti
a podobně. Za důležité považuji tento odkaz předávat našim
budoucím generacím a to nejen ve školách, ale i v rodinách
formou výletů do těchto míst.

Radek Vonka (ODS), krajský zastupitel
„Co Mohamedu Mekka, to
Čechu Říp.“ Jak příznačně v této
pohnuté době zní obrozenecký
nápis na restauraci na této památné hoře! Pokud mám tedy
odpovědět, co pro mě znamenají
památky Ústeckého kraje, bájná hora Říp, Stadice - Královo
pole a milostný příběh od dubu
z Peruce, tak právě to ukotvení
našeho národa v našem Evropském prostoru. Tisícileté symboly toho, odkud jsme se my,
Češi, vlastně vzali a z koho pocházíme. Ano, jsou to legendy,
ale nevznikly nadarmo. Každý
národ si idealizuje své počátky
státnosti a hrdě se hlásí k tomu,

či onomu příběhu. Začnu Stadicemi, odkud si kněžna Libuše
přivedla Přemysla Oráče a založili tak dynastii, která je spojena
s počátky našeho státu a jejíž
členové dosáhli na královské
koruny nejen v Českých zemích.
Přemyslovci utužovali legendy
a sami je vytvářeli. Příkladem
budiž svatý Václav.
Příběh Oldřicha a Boženy je
pak takovým protikladem kněžny Libuše a Oráče Přemysla.
Zde se urozený kníže Oldřich sezdal s obyčejnou pradlenou Boženou. Tento svazek měl demonstrovat to, že vládce Českých
zemí má blízko k dělnému lidu
a budoucím králům měl připomínat jejich „obyčejný“ původ.
Souhlasím s tím, že si tato místa
přímo říkají o to, aby se zde konala slavnostní shromáždění.
Možná proto se nechci dnes
v těchto řádcích zabývat turistickým potenciálem Řípu, Stadic a Peruce. Naopak bych právě dnes, kdy se do Evropy valí
miliony lidí z Afriky a Blízkého
východu, rád připomněl, že národní symboly by se měly připomínat při jakékoliv příležitosti.
Jde o naši identitu.
Naši předci si jako křesťané na
Řípu před tisíci lety, kolem roku
1039, postavili rotundu svatého
Jiří a svatého Vojtěcha.
S notnou dávkou nadsázky
doufám, že tam v budoucnu mešita nikdy stát nebude :-).

V mosteckém divadle vzpomínali
na Stanislava Oubrama

V

ečer plný veselého vzpomínání na nedávno zesnulého
herce Stanislava Oubrama, připravili jeho kolegové a přátelé
v Městském divadle v Mostě.
Součástí akce bylo i předání Medaile hejtmana Ústeckého kraje
přednímu umělci in memoriam,
kterého se zhostili radní kraje pro
oblast kultury a památkové péče

Jitka Sachetová a kancléř hejtmana Luboš Trojna. Program plný
historek s vazbou na předního
českého umělce, který velký díl
své kariéry spojil s Městským
divadlem v Mostě, se nesl v duchu humorných historek ze scény i ze zákulisí, nechyběly ani
známé písničky z představení.
„Oubram odešel, a jako by z této
budovy odpadl kus kamene,“
charakterizoval jeho spojení
s uměním v regionu moderátor
večera, herec Jiří Kraus.
Medaili hejtmana převzala
z rukou radní Sachetové manželka herce Zoja Oubramová, která
spolu s primátorem města Most
Janem Paparegou a jednatelem
divadla Václavem Hofmannem
pokřtila přímo na improvizovaném jevišti nově vydanou knihu
s názvem Divadlo je zázrak.

Maminka Eva převzala symbolický šek na finanční odměnu

M

aminka Eva Hoření, která
porodila první miminko
Ústeckého kraje roku 2016,
převzala v Horním Podluží šek
na 15 tisíc korun. Jedná se o finanční dar do začátku života
malého novorozence, kterým je
malý Rudolf.
Rudolf se narodil v děčínské
nemocnici 1. ledna v 1:14, měřil
50 centimetrů a vážil 2,86 kg.
Jméno dostal po tatínkovi a stal
se prvním mužským potomkem
v rodině. Maminka Eva Hoření
převzala z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka šek na finanční dar 15 tisíc korun na Obecním úřadě v Horním
Podluží za přítomnosti starosty
obce Karla Kopeckého, který mamince také pogratuloval a předal
finanční dar tři tisíce korun.

„Přeji malému Rudolfovi, aby
byl hlavně zdravý a spokojený,
dělal rodičům radost a samotné
obci přeji co nejvíce narozených
dětí, aby se obec nevylidňovala,
ale naopak se plnila mladými
lidmi,“ popřál hejtman Oldřich
Bubeníček obci i malému Rudolfovi, který v průběhu návštěvy vůbec neplakal a užíval si pozornosti přítomných.
V obci se ročně narodí okolo
deseti dětí. „Za 26 let co jsem ve
funkci má naše obec poprvé první miminko roku z celého kraje.
Je to pro nás velká událost a věřím, že mladých lidí bude v naší
obci nadále přibývat,“ dodal
starosta Karel Kopecký, který
se shodou okolností narodil stejný den jako malý Rudolf tedy
1. ledna.

A na závěr něco málo ze statistiky. Počet narozených dětí se
dlouhodobě v Ústeckém kraji pohybuje kolem osmi tisíc novorozenců za rok. Rodí se více chlapců než děvčat. Největší četnost

jmen v kraji má ženské jméno
Jana, to je až s pětitisícovým náskokem na první příčce od jména
Marie. Mezi mužskými jmény je
nejfrekventovanější Jiří a na druhém místě pak Petr a Jan.

Ústecký kraj

březen 2016
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Od Velikonoc jezdí o víkendech a svátcích nostalgické vlaky a loď po Labi
Největší novinku roku 2016 připravila Doprava Ústeckého kraje pro turisty – od 25. března zahájila víkendový a sváteční provoz nostalgických vlaků na pěti železničních linkách a osobní lodi na Labi.
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4. Zámek Krásný Dvůr
5. Schillerova rozhledna v Kryrech

Hořenec

JÍLOVÉ

Vetlá
Kostomlaty
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STRÁŽKY

SOBĚCHLEBY

HY

BYNOV

ČERMNÁ

Ctiněves
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– Ústí n. L. Vaňov – Dolní Zálezly – Libochovany Velké Žernoseky – Lovosice -Litoměřice
Bystřany
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Turistické zajímavosti v okolí trasy:
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638

Budyně nad Ohří
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počáteční / konečná stanice
linky
Brníkov
Start / Endhalt der Linie

jízdních kol jsou uvedeny v jízdním řádu,
železničními linkami je přeprava jízdních
kol obecně možná)
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Nová Víska

Koštice

Měděnec

alže

Vrbno nad Lesy

v. n.
Kyjice

Toužetín

Chotěšov

sonstige Eisenbahnlinien im DÚK
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možnost přepravy jízdních kol
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Möglichkeit zur Fahrradmitnahme

Vysoká
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685 Radovesice

Ředhošť
(Zeitliche Mitnahmemöglichkeiten
sowie
Mitnahmekapazitäten sind dem Fahrplan
zu entnehmen. Auf Eisenbahnlinien ist
die Fahrradmitnahme generell möglich.)
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T5 U21

638

Černiv

BrňanyHřivčice

Rochov

Křimov

Lideň
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Mlékojedy
623
638
683

U10, U11
Litoměřice/
U4, R
Roudnice n.L.
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Slatina pod Hazmburkem
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Libochovice
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Žitenice

Malíč
Michalovice

U4
R
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Svařenice

Rohatce

Černiv
Píšťany

Bílinka
Klapý

Boreč

Vojnice

S

Malé
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Žernoseky
Lhotka
nad Labem

MRSKLESY

Boreč

Středohorský motoráček Řisuty
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Bečov
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(časové a kapacitní možnosti pro převoz jízdních kol jsou uvedeny v jízdním řádu,
železničními linkami je přeprava jízdních kol obecně možná)
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Möglichkeit zur Fahrradmitnahme
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(Zeitliche Mitnahmemöglichkeiten sowie Mitnahmekapazitäten sind dem Fahrplan
zu entnehmen.
Auf Eisenbahnlinien ist die Fahrradmitnahme generell möglich.)
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Buslinien im DÚK mit Haltestelle (Wochenendbedienung)

506

ostatní železniční linky v DÚK
sonstige Eisenbahnlinien im DÚK
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Želenice
n. Bílinou

T4
U12
U13

Sedlec u Obrnic
VELEBUDICE

DOLNÍ VYSOKÉ

KONOJEDY
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LIČENICE

STARÝ TÝN
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CHABAŘOVICE
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Žďárek
Dolní
Vůz:
motoráček
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CHLUMEC
Turistické zajímavosti v okolí
trasy:
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Kytlice vodárna Střekov
453
Mlýn1. Parní
Přestanov
Radešín
2. Státní zámek Velké Březno Chuderov
3. Pivovar Březňák 452 453
454
Mírkov

PEKELSKÝ
DŮL

435

Huntířov
Starářady M 131.1
Vůz: nostalgický motoráček
„Hurvínek“
Oleška

Huntířov

HORNÍ
OLDŘICHOV

Malé Chvojno

FILIPOV

Janská

Nová Oleš

LOUBÍ

Turistická linka T3 – Zubrnický motoráček

Zadní Telnice

ov

Kunratice

Trasa: historická železnice Česká Kamenice – KameLOUBÍ
Nová Oleška
nický Šenov

PROSTŘEDNÍ ŽLEB

MODRÁ

Lipnice

Ludvíkovice

JÍLOVÉ

Libouchec

Bynovec
Turistická
linka T1 – Kamenický
motoráček
Srbská Kamenice

RYCHNOV

Lesné

Bynovec

Kámen
Připravil:
Ing. Miroslav Müller, Odbor
dopravy a silničního hospodářství
Ludvíkovice

KRÁSNÉ POLE

Studený

ŽLEB

MAXIČKY

BYNOV

CHŘIBSKÁ

Všemily

Růžo

Arnoltice
Více informací naleznete na
adrese www.dopravauk.cz.

SNĚŽNÍK

Jetřichovice

Arnoltice

sy v systému DÚK můžete vydat
s jedinou jízdenkou třeba již
z místa Vašeho bydliště. Kromě
linky T1 a T3 je dle individuální
kapacity možný převoz jízdních
kol.

LABE

menickým motoráčkem zvaným
„Hurvínek“, plným nostalgických vzpomínek, se tak můžete
po trati známé jako „Šenovka“
vydat na výlet linkou T1 z České
Kamenice do Kamenického Šenova. Z ústeckého Střekova vás
do Velkého Března a Zubrnic po
lince T3 zaveze Zubrnický motoráček. Stará známá „Švestková
dráha“ ožila pravidelným provo-

Nové železniční linky nesou
v jízdních řádech kromě čísla
označení „T“ jako turistické.
Linky vedou vesměs po historických tratích, které jsou pro
víkendové turistické cestování
množstvím zajímavých cílů jako
předurčené. Na všech (kromě
Doupovska) nasadili dopravci
historické vozy, se kterými se již
nikde jinde běžně nesetkáte. Ka-

Brňany

Travčice

Nučnic

Okn

Ústecký kraj

4

březen 2016

Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

Koštické likéry a kořalky ve snaze předložit náročnému
zákazníkovi nejkvalitnější destilát, byla zde zahájena výroba
pravého destilátu z jablek. Další
specialitou lihovaru je Koštický
bylinný destilát se specifickou
chutí a vůní směsi bylin a koření

stecký kraj je bohatý na
místní zdroje. Z nich pak
regionální výrobci produkují výrobky nejvyšší kvality. Důkazem
toho je i další kvarteto firem z regionu, jejichž výrobky jsou proslavené po celé republice. Proto
si je nyní v článku podrobněji
představíme.

Děčínská jeřabinka - na kopcích okolo Děčína nachází vhodné podmínky k růstu jeřáb ptačí,
používaný odedávna v lidovém
léčitelství. Pálenka připravovaná
z jeho plodů sloužila jako prostředek na dobré trávení a při nachlazení, navíc se vyrábí jen z ručně

sbíraných jeřabin z okolí Děčínského Sněžníku a Maxiček. Nezaměnitelná pikantní chuť jeřabinky bez přidaného cukru osloví
nejen znalce destilátů. Jeřabinka
je vypálena v nejmodernější měděné destilační aparatuře z čerstvých surovin.

třené po svém obvodu a nakonec
obsypané směsí kávy a piškotů.
Příprava je časově náročná stejně
jako pečení, zákusek se slepuje
a dohotovuje až druhý den. Vše
podle původní rodinné receptury, dodnes vyráběný z nejlepších,
pokud možno lokálních surovin.
Dortletka je ideální dortík ke
kávě.

Dortletka Roudnice nad
Labem - Dortletka je originální sněhové pečivo slepované
speciálním máslovým kávovým
krémem, kterým je zároveň po-

Teplická nemocnice se pyšní prostory
zrekonstruovaného chirurgického oddělení

D

ílčí rekonstrukcí v hodnotě
1,9 milionu korun prošly
v minulých týdnech stanice II.
a III. Chirurgického oddělení
Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Zásadních změn doznaly po zhruba
čtyřiceti letech prostory sociálních zařízeních, které jsou celkově zmodernizované, nově
bezbariérové a splňují současné
hygienické normy. Další výraznou změnou je uspořádání prostor oddělení, kdy ambulantní
pacienti již nemusí při cestě na
vyšetření projít lůžkovou částí.
„Krajská zdravotní v roce
2016 pokračuje v cestě, kterou

projektově započala v předminulém a realizačně v minulém
roce, kdy v rámci celé společnosti došlo k významným
rekonstrukcím ve všech pěti
nemocnicích. Zde, v teplické
nemocnici, můžeme zmínit
dokončenou celkovou rekonstrukci ambulantního pavilonu,“ uvedl Jiří Novák, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a. s.
Zrekonstruované
sociální
zázemí ocení jak pacienti, tak
i zdravotnický personál. „Na
chirurgii jsou pacienti po operacích, jejich momentální mobilita
je omezená a staré, bariérové

a úzké sociálky nám nevyhovovaly. Zásadním zlepšením je oddělení ambulantních pacientů
od lůžkové části,“ přiblížil pohled zdravotníků Tomáš Hrubý,
ředitel zdravotní péče Nemocnice Teplice, o. z.
„Kromě velkých akcí, jakou
byla například rekonstrukce
a zateplení pavilonů mostecké
nemocnice nebo ukončení první etapy rekonstrukce dětského
pavilonu v ústecké Masarykově
nemocnici, je třeba realizovat
i menší, ale svým významem velmi potřebné akce typu nového
bezbariérového vchodu do polikliniky chomutovské nemocnice, nebo obdobných té, jejíž
dokončení jsme dnes zkontrolovali v teplické nemocnici,“ uvedl Petr Fiala, generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.
Připravila: Krajská zdravotní, a. s.

svou chutí i vůní. Pro zvýšení
jakosti destilátu se používá přírodní způsob zrání v dubových
sudech, které propůjčují destilátu neopakovatelné aroma.

polevy. Vyniká jemnou chutí
a vůní po medu a koření. Je hezký
na pohled, křehký uvnitř, je výborný k jídlu a může sloužit jako
dekorace, kdy se můžete spolehnout na dlouhou dobu jeho trvanlivosti. Navíc je vyráběn ručně, a to včetně balení. Důkazem
výjimečné zručnosti výrobců je
perníková maketa kostela Panny
Marie v Dubí, která je vystavena
v městském kulturním zařízení
v Dubí.

Dubský perník - dubský perník zaujme rozmanitostí tvarů
i barevných provedení cukrové

dle staré receptury. Sortiment výrobků z Karfíkova dvora v Košticích je zhruba na 30 druhů, takže
si určitě vybere každý. Samotná
technologie výroby je vedena co
nejpomaleji a nejšetrněji, aby se
uvolnilo největší množství aromatických látek a docílilo se tím
ušlechtilého výrobku lahodného

Hejtman popřál ženám regionu
k Mezinárodnímu dni žen

T

radiční slavnostní odpoledne zažily významné ženy
Ústeckého kraje v rámci oslav
Mezinárodního dne žen, připadajícího na 8. března. Kulturní
program, spojený s módní pře-

hlídkou teplického Salonu Moravec či mosteckého salonu Delta, byl připraven v hotelu Clarion
v hlavním krajském městě.
Hejtman Oldřich Bubeníček
na úvod popřál všem ženám

HEJTMAN OLDŘICH BUBENÍČEK předal po skončení akce každí ženě
květinu.

činným ve veřejném životě –
přítomné byly starostky měst
a obcí, ředitelky příspěvkových
organizací Ústeckého kraje, zástupkyně médií, představitelky
významných zaměstnavatelů
v kraji. „Přeji vám všem hodně
zdraví, štěstí a hodně pracovních úspěchů ve vašich vedoucích pozicích,“ uvedl hejtman,
jenž se akce zúčastnil společně
se svou manželkou. Po skončení
akce všechny zúčastněné dámy
odměnil květinou.
Přítomné ženy si po celou
dobu užívaly módní přehlídku
pánské kolekce Camp David
nebo jarní pestrou kolekci Salonu Moravec. Mezi modelkami
z regionu se představila i Veronika Kašáková, finalistka České
Miss 2014. Nechyběla ani kolekce svatebních šatů.
Autor fotografie: Daniel Šteiner

V Bílině slavnostně otevřelo
nové mamografické centrum

TAKTO vypadají sprchy po rekonstrukci.

KRÁTCE Z DOPRAVY
Přepravu jízdních kol zahajuje DÚK již od dubna

Pro letošní cyklistickou sezonu připravila Doprava Ústeckého kraje v rozmezí od 1. dubna do 30. října rozšířenou přepravu
jízdních kol na 35 linkách zelených autobusů. Většina z nich zapojila cyklovleky či nástavby na kola od Velikonoc, ty co vedou do
vyšších horských oblastí tak učiní až od 30. dubna. Přeprava kol
je navíc možná na všech pravidelných vlakových linkách DÚK
v kraji, na turistické osobní lodi a na třech z pěti nově zřízených
historických železničních linek. Kapacita počtu přepravovaných
kol je individuální dle typu vlaku, vozidla či lodi. Autobusy a trolejbusy tarifně integrovaných MHD kola nevozí. Cena přepravy
jízdního kola (bez přestupu) zůstává na 20 korun.

Oblíbená jízdenka Labe-Elbe poprvé podražila

Oblíbené jednodenní síťové turistické jízdenky Labe-Elbe,
platné pro cestování veřejnými dopravními prostředky v Ústeckém kraji a Sasku u nás letos od svého zavedení v roce 2007
poprvé podražily. Zatímco v Sasku cena této jízdenky stoupla už
několikrát, u nás zůstávala na původní ceně až by již dále nebyla
udržitelná. Nově vyjde jízdenka pro jednu osobu 250 místo 200
korun, skupinová jízdenka pro dvě až pět osob na 550 namísto
původních 400 korun a přestupní jízdenka pro jízdní kolo zůstává na 90 korun. Jízdenky Labe-Elbe zakoupíte kromě vlaků a vlakových nádraží ve všech zelených autobusech a informačních
kancelářích Dopravy Ústeckého kraje. Pokud chcete výhodně
cestovat jen po území Ústeckého kraje, lze místo jízdenky Labe-Elbe alternativně využít integrovanou jednodenní celosíťovou
jízdenku DÚK, kterou pořídíte za 130 korun (dítě 65 korun).

Z

a účasti hejtmana kraje
a současně starosty města
Bílina Oldřicha Bubeníčka bylo
v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině slavnostně otevřeno pracoviště mamografického
screeningu. Je to pro město významné rozšíření zdravotní preventivní péče.
„Novinku vnímám jako významný moment nejen pro obyvatele Bíliny ale i pro ženy z okolí,“ zhodnotil pozitivně krok
Hornické nemocnice Oldřich
Bubeníček. „Věřím, že se nejedná o poslední počin a brzy se sejdeme při podobné příležitosti,“
uvedl dále s konkrétním přáním
města vystavět v areálu nemocnice domov pro seniory. Jak dodal, lidé ze zdejšího kraje si dobrou zdravotní péči zaslouží.
„Přesvědčili jsme se, že o zařízení je ze strany klientek opravdu velký zájem,“ řekl na úvod
Jiří Madar, ředitel Ústecké polikliniky, pod kterou screeningové
centrum v Bílině spadá.
Za první tři týdny provozu už
jej navštívilo 240 žen, přičemž
předpoklad návštěv za rok se pohybuje kolem čísla 4 500. Podle
slov jednatele Hornické nemoc-

nice Jaroslava Herzingera se inspirovali před dvěma lety právě
při otevření mamografického
screeningového centra v Ústecké poliklinice, které dnes s roční
návštěvností 30 tisíc klientek patří k největším v České republice.
Aktuálně se v celé České republice nachází kolem sedmdesáti akreditovaných mamocenter. I přes toto poměrně vysoké
číslo, jsou čekací doby místy poměrně dlouhé a dojezdové vzdálenosti pro pacientky mimo velká města omezující. V oblasti
mezi lokalitami Ústí nad Labem
a Chomutov se nenacházelo žádné mamocentrum.
Ústecká poliklinika za podpory hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, vedení
města Bíliny a ředitele Hornické
nemocnice s poliklinikou Jaroslava Herzingera vyšla s novým
centrem vstříc právě pacientkám z Teplicka, Litoměřicka,
Mostecka, Lounska, Žatecka
i části Chomutovska.
Vybudování tohoto pracoviště
bylo schváleno odbornou komisí Ministerstva zdravotnictví.
Dochází tak ke zvýšení dostupnosti preventivní péče a zkrá-

cení čekacích dob na vyšetření
v regionu. Hlavním cílem všech
zúčastněných je zkrátit dojezdové vzdálenosti pacientek,
zkrátit čekací doby na vyšetření

MAMOGRAF v bílinské nemocnici.

a přispět ke zlepšení prevence
a diagnostiky nádorů prsu. Ke
zkrácení čekacích dob by měla
pomoci i možnost objednávání
on-line přes webové stránky.

Ústecký kraj
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Kraj investoval do páteřní školy v Mostě 20 milionů korun

Z

a účasti představitelů Ústeckého kraje, města Most
i firmy Euromont, jako zhotovitele, se v prostorách nově
zrekonstruované Vyšší odborné školy ekonomické, sociální
a zdravotnické, obchodní akademie, střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy
v Mostě uskutečnilo slavnostní
zakončení investiční akce.
Ředitelka školy Jana Adamcová provedla budovou školy
zářící novotou nejen hejtmana
Oldřicha Bubeníčka, ale také
funkcionáře kraje Dagmar Waicovou a Pavla Csonku, radního
kraje Ladislava Drlého a vedoucího odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Štěpána Haraštu
i primátora města Most Jana
Paparegu. Chybět nemohli ani
zástupci zhotovitele, firmy Eu-

romont Group, v čele s ředitelem
divize Strojní a stavební údržby
Pavlem Bubákem.
Částku 20 milionů korun investoval kraj do jedné ze svých
příspěvkových organizací, která
je páteřní školou regionu. Konečným výsledkem je nejen nové
zateplení budovy A, ale také výměna oken, oprava terasy a přístupové lávky. „Most je důležité
město kraje a máme eminentní
zájem, aby mladí lidé z regionu
zůstávali studovat a pracovat ve
své domovině,“ řekl na setkání
hejtman Bubeníček, který poděkoval za profesionální práci
zástupcům zhotovitele i ředitelce
Adamcové. „První zimu po rekonstrukci zde prožíváme s komfortními pocity a je to pro nás velká změna,“ dodala s potěšením
Jana Adamcová.
PÁSKU V MOSTĚ slavnostně přestřihli (zleva) hejtman Oldřich Bubeníček, ředitelka školy Jana Adamcová a primátor města Jan Paparega.

Žáci autoopravářských oborů
předváděli své dovednosti

N

a Střední škole technické,
gastronomické a automobilní Chomutov se 24. února
uskutečnil první ročník soutěže
Autoopravář Ústeckého kraje 2016 v oborech Autotronik
a Automechanik. Soutěže se
zúčastnilo všech 11 středních
škol Ústeckého kraje vyučující
autoobory, které vyslaly soutěžit
celkem 25 žáků.
Soutěž se konala pod záštitou
náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové
a Ústecký kraj také uhradil náklady spojené se soutěží včetně
cen pro vítěze. Žáci soutěžili
v teoretických znalostech z konstrukce a diagnostiky moto-

rových vozidel a své znalosti
prokazovali v praktické části
soutěže a to v diagnostikování
a odstraňování závad na různých druzích vozidel.
A jak klání nejlepších autoopravářů dopadlo?
Vítězem kategorie Autotronik
se stal Jakub Bláha ze SOŠ technické a zahradnické Lovosice

a vítězem kategorie Automechanik se stal Pavel Zeman ze Střední školy technické, gastronomické automobilní Chomutov.
Soutěž prokázala, že teoretická i praktická příprava žáků
středních škol Ústeckého kraje
je na dobré úrovni a žáci jsou
dobře připravováni na své budoucí povolání.

Budoucí obráběči kovů z Ústeckého kraje
změřili své znalosti a šikovnost

V

Krupce na pracovišti Střední školy stavební a strojní
Teplice se konalo regionální
kolo celostátní profesní soutěže
„České ručičky“, jejímž vyhlašovatelem je Cech KOVO ČR.
Na soutěž pro žáky oboru
Obráběč kovů se do Krupky se
sjely dvoučlenné týmy nejlepších žáků středních škol z Varnsdorfu, Děčína, Roudnice nad
Labem, Mostu a Chomutova,
včetně domácích z hostitelské
školy. Soutěž se těšila značné
společenské pozornosti, o čemž
svědčila návštěva zástupců města Krupky včetně starosty Zdeňka Matouše.
Úkolem žáků bylo s co největší přesností v daném čase
zhotovit na soustruhu součástky podle výrobní dokumentace, měření různými typy

Do celostátního kola ve Žďáru
nad Sázavou, které se uskuteční
11. až 13. dubna, postoupili dva
nejlepší z této soutěže. Ústecký
kraj budou zastupovat Adam Birnbaum z VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf a Kamil Ota ze SŠ stavební
a strojní Teplice. Přejeme žákům,
aby dosáhli dalších úspěchů.
Zpracoval: Miloslav Svoboda,
vedoucí učitel odborného výcviku

Střední průmyslová škola stavební v Kadani se stala
partnerskou střední univerzitní školou ČVUT v Praze

Studentky uplatnily znalosti na Sicílii N
S
kupina šesti studentek z 3.
a 4. ročníku Obchodní akademie a Střední školy zemědělské a ekologické v Źatci (OA
a SOŠZE) v rámci projektu
Erasmus + absolvovala odbornou stáž na Sicílii. Během
pracovního pobytu uplatnily
znalosti praktické i teoretické
z odborných předmětů studijního oboru Ekologie a životní prostředí a Agropodnikání.
Děvčata získala na zahraničním pracovišti mnoho nových
zkušeností a poznatků. „Byly
jsme rozděleny do dvou skupin a každá měla jiné pracovní
zaměření. Hlavní náplní první
skupiny bylo množení okrasných rostlin a péče o místní
dřeviny. Druhá skupina měla za
úkol přesazovat mladé stromky

měřidel, lícování a odborný
test, který ověřoval teoretické
znalosti.
Po celodenním klání byly vyhlášeny výsledky. Vítězové byli
odměněni hodnotnými věcnými
cenami - digitálními měřidly,
které poskytla firma Mahr z Proboštova a též knihou o Krupce,
kterou věnoval pan starosta
z Krupky.

oliv a čistit sazenice citrusových
stromů. Pracovní prostředí bylo
velice příjemné a podle zaměstnavatelů jsme odvedly kvalitní
a dobrou práci,“ uvedla Jitka
Barborková, jedna ze studentek.
Se zástupcem agentury, která
se školou dlouhodobě spolupracuje na zajišťování zahraničních
projektů, byly studentky ubyto-

vány v apartmánu v přímořském
městě Barcellona Pozzo di Gotto. „Ve volných dnech pro nás
hostitelská organizace zajistila
kulturní program. První výlet byl
na sopku Etnu a návštěva města
Catania. O dalším víkendu jsme
se vydali do městečka Savoca,
kde se natáčel známý film Kmotr
a poté jsme přejeli do historického centra města Taormina.
Ze stáže jsme se přivezly mnoho
zážitků a zkušeností. Jsme moc
rády, že jsme dostaly šanci zúčastnit se tohoto výjezdu. Naučily jsme se novým věcem a zdokonalily jsme se v cizím jazyce,“
řekla Pavlína Gyurisová, další
studentka žatecké školy.
Zpracovaly: Pavlína Gyurisová a Jitka Barborková z OA
a SOŠZE Žatec

a základě uzavřeného memoranda prohlubuje České
vysoké učení technické v Praze
spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební a Obchodní
akademií v Kadani (SPŠS a OA
Kadaň). Spolupráce se týká především výměny zkušeností mezi
učiteli této střední školy a pedagogy ČVUT v Praze.
V rámci společných aktivit budou porovnány metody výuky na
těchto vzdělávacích institucích,
rozvíjet se bude rovněž další
vzdělávání středoškolských učitelů a plánována je i spolupráce
na různých projektech a studentských pracích v rámci středoškolské odborné činnosti.
Praktickým výstupem bude
i koordinace stáží a odborných
exkurzí pro studenty SPŠS na
půdě ČVUT. V neposlední řadě
se obě instituce dohodly na
usnadnění přechodu středo-

školských studentů na vysokou
školu. Spolupráce mezi těmito školami je také pod záštitou
Okresní hospodářské komory
v Chomutově.

Ředitel Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akademie v Kadani Zdeněk Hrdina
uvádí: „Memorandum o spolupráci mezi ČVUT v Praze a naší
školou považujeme za prestižní záležitost. Hlavním cílem
je zvýšení kreditu školy a tím
i nárůst počtu uchazečů o studium stavebních oborů. Dále
je nutná podpora technického
vzdělávání, a proto si velmi ceníme toho, že naše škola se stala
partnerskou střední univerzitní

školou“.
Téma spolupráce a podpory
středního školství Ústeckého
kraje bylo také hlavním námětem návštěvy rektora ČVUT
v Praze Petra Konvalinky u hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Oba
se shodli na nutnosti zvýšení prezentace a podpory technického
vzdělávání. Kraj se snaží situaci
řešit jak motivačními programy
pro studenty trhem požadovaných oborů, tak zvyšováním
úrovně jednotlivých škol. Kvalitu absolventů středních škol
z regionu potvrdil rektor ČVUT
v Praze: „Mezi jedny z nejlepších
studentů na naší technické vysoké škole, patří ti, co přicházejí ze
Střední průmyslové školy v Kadani. O to více mě to těší, neboť
s touto školou máme rozvinutou
úspěšnou spolupráci a stala se
naší partnerskou střední univerzitní školou“.

Děčínská škola uspořádala první ročník soutěže Gastro Labe

S

třední škola řemesel a služeb
Děčín, příspěvková organizace Ústeckého kraje, ve spolupráci
s obchodním centrem Pivovar Děčín pořádala I. ročník gastronomické soutěže Gastro Labe 2016.
Jedná se o první gastronomickou
soutěž v Ústeckém kraji pro žáky
středních odborných škol v oborech kuchař, číšník, cukrář.
V prostorách děčínského obchodního centra Pivovar soutěžily školy ze tří regionů republiky
z kraje Ústeckého, Libereckého
a Prahy. Všechny odborné soutě-

že byly určeny pro družstva z daných odborných škol. Dvoudenní
soutěž přinesla řadu pozoruhodných výkonů, které potěšily nejen
oko, ale samozřejmě i chuťové
pohárky. První den byl spíše v duchu odlehčeném, kdy se soutěžilo
v pojídání bramborových šišek
na čas, a druhý den se soutěžící
utkali v rámci svých oborů a museli plnit zadané úkoly na čas,
které hodnotila odborná porota.
V rámci disciplíny oboru
kuchař měli soutěžící za úkol
vytvořit poctivý hamburger,

skládali odborný test a smyslově
hodnotili suroviny a potraviny
se zavřenýma očima. Družstvo
(dvojice) muselo připravit čtyři
porce poctivého hamburgeru
v časovém limitu 30 minut. Mezi
zúčastněnými kuchaři obsadili
první příčku Jiří Eichler a Jakub
Jansa z děčínské Střední školy
řemesel a služeb.
Družstvo cukrářů muselo připravit tabuli na téma: „Svatební
tabule“. Svatební stůl musel
obsahovat – dort, mísu svatebních koláčků a cupcakes na dané

téma. Zvítězily Barbora Dupačová a Barbora Kaděrová.
Soutěžní družstvo číšníků
muselo připravit a naservírovat
hostům dvě porce studeného
předkrmu dle trendů současné
gastronomie a dále načepovat
hostům dvě piva o obsahu 0,3 l.
Časový limit na provedení obou
soutěžních úkolů 20 minut. První příčku obsadily žákyně z liberecké střední školy Barbora Danitová a Lucie Adamová.
Mgr. Miloš Dočekal, Střední
škola řemesel a služeb Děčín

Ústecký kraj
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Nová mobilní aplikace pomůže
Regionální fotbalová akademie:
záchranářům lokalizovat místo nehody
do projektu se zapojí také Ústecký kraj Z

R

egionální fotbalová akademie (RFA) bude mít na
mapě České republiky další útočiště. Podepsáním Memoranda
mezi FAČR, Ústeckým krajem
a Statutárním městem Teplice
byl stvrzen vznik RFA v Ústeckém kraji se sídlem v Teplicích
na Základní škole Edisonova.
Talentovaní hráči z regionu
ve věku do 14 a 15 let se zde začnou společně připravovat od
začátku školního roku 2016/17
a Ústecká RFA se tak připojí
k dalším šesti, které jsou v ČR zřízeny. Od loňského podzimu už
úspěšně fungují RFA v Plzni a na
Vysočině.
„Jsme rádi, že akademie vznikne i v našem kraji. Mladým sportovcům může přesně takovýto
projekt pomoct dostat se opravdu
až na vrchol. Ústecký kraj dlouhodobě podporuje mládežnický
sport a toto je další možnost, jak
mohou nadané děti ukázat, co
v nich opravdu je. Pokud chceme
mít jednou zdatné vrcholové sportovce, musíme začít právě u mládeže,“ uvedl hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Akademie pro hráče do 14 a 15
let si kladou za cíl sjednocení výchovy nejtalentovanějších hráčů v dané
lokalitě a zahájení jejich systematic-

ké práce pod dohledem špičkových
odborníků a trenérů jako například
Patrika Gedeona, bývalého českého
reprezentanta. V akademiích jsou
pak pro hráče zajištěny společné
tréninkové a vzdělávací procesy od
pondělí do pátku, preventivní programy péče o zdraví s důrazem na
komplexní rozvoj mladého člověka
jako hráče i osobnosti.

absolvují soutěžní zápasy. Na
území ČR fungují od loňského
roku zatím RFA v Plzni a na Vysočině v Jihlavě. V říjnu 2015 bylo
podepsáno také memorandum
o vzniku RFA v Jihočeském kraji,
vzápětí také v Olomouckém, Moravskoslezském a Pardubickém
kraji. Nyní se přidává také Ústecký kraj.

vení přesného místa události při
zásahu v terénu. Volající je na
linku 155 přepojen na záchrannou službu příslušného kraje.
Je-li v okamžiku volání mobilní
telefon schopen zjistit přesnou
polohu, odesílá ji formou datového spojení či pomocí SMS přímo
do informačního systému krajské
záchranné služby.
Aplikace nabízí také interaktivní návod pro poskytnutí první
pomoci. „Je to spíše edukativní
záležitost. Například během jízdy
v autobuse se můžete naučit základy poskytovaní první pomoci,“
dodal Voleník.
Uživatel v aplikaci nalezne také
seznam nejbližších pohotovostí či lékáren. Mobilní aplikace je
dostupná zdarma pro telefony
s operačními systémy Apple iOS
a Google Android.
Více informací na www.
zachrankaapp.cz.

NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA TEPLIC Radka Růžičková a hejtman Ústeckého kraje převzali z rukou Karla Poborského (vpravo) speciální reprezentační dresy.

V Teplicích vzniklo nové poutní místo

S

lavnostní požehnání projektu
poutního místa sv. Clari a vysvěcení kaple s jeho ostatky se uskutečnilo v pravoslavném chrámu
Povýšení sv. Kříže na Zámeckém
náměstní v Teplicích. Osobní záštitu projektu udělil hejtman Oldřich
Bubeníček, který se slavnostního
aktu zúčastnil spolu s představiteli
pravoslavné církve a významnými
podnikateli Teplicka.
„Věřím, že tento projekt obohatí
nabídku turistických cílů v našem
kraji a přispěje tak k rozvoji cestovního ruchu. Proto vnímám
i finanční podporu kraje tomuto
projektu jako smysluplnou,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
Projekt je zastřešen spoluprací
neziskové organizace European
Initiatory Institute jako iniciátora a realizátora projektu, kterým
je pravoslavná církev. V chrámu
Povýšení sv. Kříže jsou uloženy

Samozřejmostí na půdě akademií je servis v podobě stravovacího a pitného režimu, v případě potřeby také ubytování internátního
typu. Právě každodenní měření se
s nejlepšími vrstevníky a zdravá rivalita v akademiích hráče mohou
posunout v jejich vývoji dál. Hráči
se po týdnu stráveném v akademii
vrací zpět do svých klubů, v nichž

dravotnická záchranná služba v České republice má nového pomocníka při hledání polohy pacientů, volajících na linku
155. Je jím aplikace pro „chytré“
mobilní telefony. V život ohrožující situaci stačí přidržet nouzové
tlačítko na displeji.
Tímto jednoduchým pohybem se spustí vytáčení linky 155
a současně se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje
informace o aktuální poloze či
doplňující informace, týkající se
zdravotního stavu postiženého.
„Při dopravní nehodě či úrazu
v terénu si řada volajících nedokáže vybavit svou přesnou polohu. Stisknutí tlačítka je v těchto
chvílích tím nejjednodušším krokem,“ popisuje Prokop Voleník ze
vzdělávacího centra Zdravotní záchranné služby Ústeckého kraje.
Hlavní předností nové mobilní
aplikace “Záchranka“ je stano-

Dobrovolní hasiči získali nové vybavení jako
ocenění za zásah při havárii v Unipetrolu

N
ostatky křesťanského mučedníka
ze 4. století, sv. Clari z Dalmácie.
Do Teplic byly dovezeny roku
1678 a jsou uložené v novém relikviáři v chrámové kapli.
Požehnání vzniku poutního
celebroval představitel pravoslaví
v českých zemích Vladyka Michal
a Miroslav Vachata, arciděkan pravoslavné církve v Teplicích. Aktu
byli přítomni Štěpán Popovič a Radek Popovič jako představitelé teplických lázní spolu s dalšími podnikateli podporujícími tento projekt.

ové vybavení v celkové
hodnotě téměř 250 tisíc
korun převzali velitelé 23 jednotek dobrovolných hasičů od
Unipetrolu RPA. Každá z jednotek obdrží tři nové hadice a rozdělovače s kulovými uzávěry.
Z rukou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka a jednatele Unipetrolu RPA Martina
Durčáka velitelé také převzali
pamětní listy jako upomínku
a poděkování.
„Během zásahu se na místě vystřídalo na 500 profesionálních
a dobrovolných hasičů. Díky obětavosti a profesionálnímu zásahu
se oheň nerozšířil, celou situaci se
podařilo zvládnout bez závažnějších dopadů na lidské zdraví nebo
na životní prostředí. Úspěšně se

také minimalizovaly škody na výrobních technologiích,“ doplnil
Marek Świtajewski, jednatel Unipetrolu RPA. „Všem patří obrovské
poděkování především za mimo-

řádné nasazení během hašení požáru,“ uvedl Marek Świtajewski.
Na zásahu při likvidaci srpnového požáru se vystřídalo 42
profesionálních a dobrovolných

HASIČI si odnesli vyznamenání.

jednotek požární ochrany z Ústeckého kraje a 14 jednotek ze
Středočeského kraje. „Všem členům složek integrovaného záchranného systému patří velké
poděkování. Hlavně díky jejich
nasazení se podařilo situaci zvládnout. Velmi si jejich práce vážím,“
uvedl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
V Ústeckém kraji celkem působí 246 jednotek sboru dobrovolných hasičů a 36 jednotek
profesionálních hasičů. Pro společnost Unipetrol, která působí
v rafinérském a petrochemickém
průmyslu, znamenají dobře vybavené hasičské sbory větší garanci
bezpečnosti nejenom pro její zaměstnance, výrobní technologie,
ale také pro celé okolí.

Podnikatele nejvíce trápí nedostatek kvalifikované pracovní síly
V

průběhu února probíhala ve všech
okresech Ústeckého kraje diskusní setkání s podnikateli nad potřebami
a názory, které by se měly projevit v připravovaném dokumentu „Strategie
rozvoje průmyslu a podnikání v Ústeckém kraji“, jehož zadavatelem je
Ústecký kraj, prostřednictvím Odboru
Strategie přípravy a realizace projektů,
konkrétně Oddělení podpory průmyslu a podnikání, pod vedením Aleše Tallowitze.

Podnikatelé měli možnost své problémy diskutovat se zástupci Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Svazu
průmyslu a dopravy ČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje, regionální kanceláře
CzechInvest a Krajské pobočky Úřadu
práce Ústí nad Labem.
Jako největší problém vidí podnikatelé v nedostatku kvalifikované pracovní
síly, a to zejména v technických oborech.
Studenti, kteří v Ústeckém kraji absolvují
technické školy (střední i vysoké), často

odcházejí do Prahy či zahraničí. Byla řešena problematika přilákat žáky na technické obory. Pokud obor vystudují, často
v něm nezůstávají, případně odchází do

zahraničí či do lukrativnějších krajů v ČR.
Projednávána byla i problematika soukromých a státních škol a obecně celého
vzdělávacího systému v ČR. Žáci si mohou vybírat obory a vybírají si často podle
náročnosti absolvování, ale neuvažují
o tom, zda je studovaný obor na trhu žádaný. Kromě tradičních řemeslných oborů
byl například zjištěn výrazný nedostatek
v profesích „řidič“ a „fyzioterapeut“.
Přítomní se shodli na tom, že je třeba
tvořit predikci budoucích potřeb trhu prá-

ce v oblasti technických oborů, na kterou
je vázáno odborné vzdělávání. Nedostatek
odborného vzdělávání přítomní vidí i v oblasti vysokého školství. S tím je spojen problém kvality výuky matematiky a fyziky na
základních školách. Žáci, kteří nezvládají
tyto předměty, nemají motivaci hlásit se
na technické obory, jak na střední, tak na
vysoké úrovni. V této souvislosti byla zdůrazněna potřeba zvyšovat Image Ústeckého kraje, která je pro udržení potenciálu
v kraji klíčová.

Budou peníze do středních a vyšších odborných škol?

U

ž delší dobu čekají ředitelé
škol na zahájení nových
projektů a záměrů, které by bylo
možné financovat z evropských
zdrojů. Ten čas se pomalu blíží. Než však budou moci žádat
o dotace, musí být v území zpracovány akční plány vzdělávání.
Požadavek na zpracování
těchto plánů vznikl ze strany Ministerstva školství, aby byly lépe
koordinovány investiční i neinvestiční prostředky plynoucí do
oblasti školství právě z fondů EU.

Tato koordinace je ponechána ve
velké míře na regionech.
V Ústeckém kraji byly aktivity,
které vyústí v zpracovaný Krajský
akční plán vzdělávání zahájeny již
v lednu letošního roku. 24. února proběhla konference, která je
úvodním setkáním zástupců z oblasti školství, zejména ze středních a vyšších odborných škol.
Zastoupeni byli ředitelé a pracovníci škol, zástupci neziskového
sektoru i pořizovatelé Místních
akčních plánů, v podstatě všichni,

kterým na budoucím vývoji v oblasti vzdělávání záleží.
Jednalo se o první setkání, které
bude díky projektu Krajský akční
plán vzdělávání Ústeckého kraje,
pokračovat i v dalších letech. Celý
projekt bude trvat 6 let. Již v červnu by však měla být zpracována
dílčí část plánu, a to tzv. Rámec
na podporu investic. Tento dokument, v němž budou dle priorit
kraje uvedeny potřebné investiční
projekty z oblasti školství, bude
následně schvalovat Regionální

stálá konference. Poté, již nebude
nic bránit podávání žádostí o dotace na tyto projekty.
„Jak s touto výzvou naložíme
v Ústeckém kraji, záleží jen na
nás,“ řekl 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Stanislav Rybák
a dále dodal: „Projekt vede Odbor
strategie přípravy a realizace pro-

jektů, který má s řízením projektů
velké zkušenosti a v odborné oblasti spolupracuje s Odborem školství
mládeže a tělovýchovy. Kvalitní
personální obsazení a zapojení odborné veřejnosti považuji za hlavní
předpoklad budoucího úspěchu“.
A kolik peněz do Ústeckého
kraje v oblasti vzdělávání pro

střední a vyšší odborné školy můžeme získat? „Na investiční projekty předpokládáme, že až půl
miliardy na ty takzvaně měkké
aktivity pak asi 300 milionů korun. Projekt KAP – Ústecký kraj
je realizován a podpořen v rámci
Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.

Ústecký kraj
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Ústecký neurochirurg na přednášce v Asii

D

o indické Bombaje byl na
přednášku pozván profesor
Martin Sameš, přednosta ústecké neurochirurgické kliniky.
Konal se zde 12. Mezinárodní cerebrovaskulární kongres
a zároveň Kongres Asijsko-australské společnosti neurologických chirurgů (AASNS). Na
reprezentativním setkání jednali
přední odborníci z Asie a Austrálie, ale i zvaní odborníci na
dané téma z USA a Evropy.
Zastoupení ústecké neurochirurgie na tomto fóru je úspěchem

Masarykovy nemocnice, Krajské
zdravotní, a. s., i celé české neurochirurgie.

„Přednášky se týkaly především léčby mozkových výdutí čili
aneuryzmat a cévních malformací, které způsobují závažná krvácení do mozku. Právě hodnocení
mikrochirurgických
výsledků
souboru výdutí a arteriovenózních malformací bylo tématem
přednášky naší neurochirurgické
kliniky,“ uvedl profesor Martin
Sameš.
Mozkové výdutě mohou vnikat v průběhu života působením
krevního tlaku na stěnu mozkových cév. K prasknutí aneuryzma-

tu dochází zpravidla při zvýšení
krevního tlaku či při namáhavých
činnostech v předklonu.
Komplexní cerebrovasulární
centrum (KCC) Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, ošetří ročně
kolem 80 až 100 mozkových aneuryzmat. „Centrum patří v našem
městě tradičně mezi nejaktivnější
centra v České republice s vybavením odpovídajícím mezinárodním standardům,“ dodal Sameš.
Připravila:
Krajská zdravotní, a. s.

Vicemistři ČR ve standardních Lokální patriotismus společností
tancích jsou z Ústeckého kraje pomáhá celému kraji

S

tříbrnou medaili na letošním
Mistrovství ČR ve standardních tancích vybojoval taneční
pár z Ústeckého kraje Ondřej
Sliška a Daniela Valjentová.
Skvělá atmosféra pražské
Lucerny a stovky hodin tvrdého
tréninku umožnily nejlepšímu
tanečnímu páru STK Gebert Ústí
nad Labem vystoupat na druhou
příčku stupně vítězů. V sobotu 5.
března se Ondřej Sliška a Daniela Valjentová stali vicemistry republiky ve standardních tancích
pro rok 2016. Jsou nejen prvním
párem v našem kraji, ale i v Če-

chách, neboť všechny ostatní finálové páry pocházejí z Moravy.
„Ondra s Dančou jsou talenti
a dříči. Našli si sport, který celým srdcem milují a vkládají do
něj doslova všechno. Když spolu
začínali tančit, věděla jsem, že budou jednou patřit mezi ty nejlepší
tanečníky. Správnou cestou a lidmi kolem sebe dosahují svých cílů
a snů. Ne náhodou jim patří i titul
vicemistrů v kombinaci deseti
tanců z roku 2014. Už teď jsem
na ně pyšná,“ uvedla Michaela
Gebertová, majitelka STK Gebert
Ústí nad Labem.

F

ond Ústeckého kraje je dlouhodobě oblíbeným zdrojem
finančních prostředků pro obce,
města, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti, které
díky němu každoročně realizují
řadu zajímavých a užitečných
projektů. Tak se podporuje společenský, kulturní i sportovní život
v regionu.
Aby zastupitelé mohli z fondu
rozdělovat příspěvky, je třeba
jej také plnit. Částečně to zajišťuje Ústecký kraj ze svého rozpočtu, dalšími přispěvateli jsou
významné společnosti působící
v našem kraji. „Vážíme si firem,
které se přihlásily ke společenské
zodpovědnosti a část zde vydělaných peněz zase vrací pro místní
rozvoj. Takovými partnery pro
fond jsou například Vršanská
uhelná či Severočeská energetická,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Stanislav Rybák.

Kdo se chce zdravě stravovat
každý den a navíc podpořit regionální producenty, jistě rád navštíví farmářské trhy. Sdružení Český um – Artificum Bohemicum
je s podporou Ústeckého kraje
připravuje již šestým rokem.
Nejen jídlem živ je člověk. Proto
můžeme připomenout další projekty, které byly zrealizovány díky
Fondu Ústeckého kraje a příspěvkům společností. Na mladé cílí divadelní festival Young For Young.
Ten pořádá Městské divadlo
v Mostě. Kdo dává raději přednost
pohybu v přírodě, může vyrazit do
Mikulášovic na Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě.
Rozvoj regionu probíhá různými způsoby. Jedním z nich je
podpora společenského života
realizovaná díky Fondu Ústeckého kraje a financím, které do něj
přidávají významné místní společnosti.

Na hotelové škole v Teplicích vyhlásili
výherce o nejchutnější rybí pochoutku

V

budově teplické hotelové
školy v Trnovanech se 21.
března konala ochutnávka 10 pokrmů a výběr tří finalistů. Soutěž
pro děti a jejich rodiče organizoval Český svaz rybářský v Ústeckém kraji. Soutěž vyhlásil odbor
životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Do pondělního velkého finále
se dostaly tři recepty, z nichž pak
vzešel vítěz.
Regionální rybářský svaz navíc
od 1. dubna od 10 hodin zahájí
v Barokním sále na Novém Hradě
Jimlín u Loun výstavu s tématikou rybářství. Na výstavě budou
k vidění i ukázky dávné historie
v podobě zkamenělin představitelů rybí říše v dávné historii,

včetně výsledků snahy o repatriaci lososa do českých řek.
Jako doprovodná akce bude
30. dubna Rybářský den na
Novém Hradě, kde návštěvníci
uvidí ukázky rybolovné techniky
nebo ukázky živých ryb regionu.
Ve čtvrtek 12. května pak proběhne na Jimlíně přednáška na
téma Repatriace lososa v Ústeckém kraji.

STŘÍBRNÍ Ondřej Sliška a Daniela Valjentová.

Zastupitelstvo nesouhlasí
s inkluzním vzděláváním

K

rajští zastupitelé na svém
posledním jednání vyslovili
nesouhlas s aktuálním záměrem
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zrušit přílohu
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
která upravuje vzdělávání žáků
s lehkým mentálním postižením.
Zastupitelstvo podporuje zachování základních škol praktických, jako typ speciálních škol
určených zejména pro vzdělávání
žáků s lehkým mentálním postižením. „Nedělejme nic direktivně,

dopřejme dětem klidné dětství,
podle jejich schopností. Společnost potřebuje kvalitní vysokoškoláky stejně jako kvalitní řemeslníky,“ uvedl k přijatému usnesení
zastupitelstva hejtman Oldřich
Bubeníček.
Krajský úřad Ústeckého kraje
se připojil i k připomínkovému řízení této novely školského zákona.
S postojem Ústeckého kraje i zástupců z řad pedagogů seznámil
hejtman osobně ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou při její návštěvě
našeho kraje na konci března.

PROJEKT TEREZÍN MĚSTO ZMĚNY má za cíl propagovat Pevnost Terezín. Kromě oprav a revitalizace pevnostních struktur se má do budoucna Terezín stát místem, kde se budou navzájem potkávat lidé ze všech
koutů světa. Dopomoci k tomu mají společenské, vzdělávací, kulturní
a další akce pořádané v rámci projektu. Po rekonstrukci už má i Jízdárna terezínské pevnosti (na snímku). Bývají zde ukázky výcviku koní, psů
i koncerty. Do Terezína mohou lidé zavítat u příležitosti některé z akcí
- slavnostní otevření nové sezony (16. dubna), od 27. do 29. května se konají netradiční Terezínské hry a 23. července se uskuteční mezinárodní
Dělostřelecký den.
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PSALI JSME PŘED DESETI LETY
V odstavcích TEHDY jsou informace z krajských novin
ÚK z března 2006, v částech DNES aktuální situace.
TEHDY Rada kraje rozhodla poskytnout neinvestiční účelový příspěvek Ústavu sociální péče ve Staré Olešce ve výši
127 254 korun, jde o výtěžek ze vstupného z III. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, konaného v únoru. Ústav
finance použije na vybavení zařízení novým nábytkem.
DNES Výtěžek ze vstupného XIII. reprezentačního plesu
Ústeckého kraje, který se konal v litoměřickém domě kultury, půjde na dobročinné účely. Rozhodla o tom Rada kraje
– výtěžek poputuje
na konto příspěvkové
organizaci Ústeckého kraje Domov sociálních služeb Meziboří.
TEHDY Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc slavnostně otevřel nové vzdělávací centrum v Integrované střední škole
technické – Centru odborné přípravy (ISŠT COP) ve Velebudicích u Mostu. Jedna z největších odborných středních
škol v České republice otevřela pracoviště vybavené špičkovým technologickým zařízením.
DNES Centrum má se zřizovatelem, Ústeckým krajem,
nadstandartní vztahy, o čemž svědčí i to, že za poslední
téměř 4 roky investoval kraj do školy téměř 60 milionů korun do zateplení školy,
revitalizace domova
mládeže atd. Nyní se
připravuje další investiční akce „Revitalizace dílenských prostorů“, včetně otopné
soustavy ve výši zhruba 80 milionů korun.
TEHDY Ústecký kraj pracuje prostřednictvím svých příspěvkových organizací pro občany všech věkových skupin.
Velkou pozornost věnuje péči o seniory. V deseti krajských
domovech důchodců žije více než 1330 klientů. Provoz
těchto zařízení stojí ročně zhruba 240 milionů korun, Ústecký kraj jako zřizovatel na jejich chod přispívá částkou
kolem 100 milionů.
DNES V šesti příspěvkových organizacích v oblasti sociální poskytuje tuto službu domov pro seniory pro více než
803 klientů. Ústecký kraj jako zřizovatel na chod těchto
šesti příspěvkových organizací, kde jsou kromě sociální
služby domov pro
seniory poskytovány
i jiné sociální služby, přispívá částkou
kolem 112 milionů
korun.
TEHDY Odbor školství, mládež a tělovýchovy Krajského
úřadu Ústeckého kraje vyhlašuje preventivní programy,
které jsou určené pro školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace pro rok 2006. Jejich cílem je podpořit
aktivity, zaměřené na problematiku prevence společensky
nežádoucích jevů u dětí a mládeže v územní působnosti našeho regionu.
DNES Odbor i nadále pokračuje v dotačním programu na podporu preventivních aktivit určených pro školy
a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele. Jeho cílem
je podpořit aktivity zaměřené na problematiku prevence
rizikového chování u dětí
a mládeže na územní působnosti našeho regionu.
Od roku 2010 je na tento
program z rozpočtu Ústeckého kraje vyčleněn
1 milion korun.
TEHDY O projektu s pracovním názvem Praotec jednali
náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka a krajský radní Antonín Terber se zástupci městských a obecních úřadů
Podřipska a ministerstva životního prostředí. Jde o iniciativu obcí a zájmových sdružení v oblasti Podřipska pro revitalizaci a rozvoj krajiny v okolí hory Říp.
DNES Realizované výstupy projektu „Po stopách praotce
Čecha“ stále Odbor regionálního rozvoje Ústeckého kraje
využívá v rámci propagaci této části kraje. Občané si více
informací dozví na webových stránkách www.praoteccech.
cz. Pokračuje i distribuce tištěných materiálů a na konkrétních
místech jsou stále
instalované venkovní
mapy celé oblasti.

Ústecký kraj
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Na zámku v Litvínově pokřtí novou knihu

S

lavnostní křest nové knihy
Michala Urbana s názvem
„Horní města Krušných hor –
Ústecký kraj“ proběhne v režii
Českojiřetínského spolku v pátek
1. dubna od 16.30 hodin ve velkém sále Valdštejnského zámku
v Litvínově.
Stejně jako loňský díl o Karlovarském kraji, popisuje i letos vydaná
publikace o Ústecku na více než
300 stranách historii hornických
měst od 15. století do současnosti.
Kniha obsahuje množství soudobých i historických fotografií, map

i nákresů. V každé kapitole navíc ředitel obecně prospěšné společnosti
Montanregion Michal Urban prozrazuje tip na výlet v dané oblasti.
Slavnostnímu představení knihy
předchází setkání autora se studenty litvínovských středních škol. Michal Urban vedle prezentace bohaté historie dobývání cenných kovů
v Krušnohoří povede se studenty
debatu o společných snahách České republiky a Saska o prosazení
Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.

Pro oblast Ústeckého kraje
hledá Policie České republiky nové kolegy.
Uchazečům nabízí:
• Pravidelný měsíční příjem • Stabilní zaměstnání
• Dlouhodobou perspektivu • Sociální jistoty a kariérní postup
• Šest týdnů dovolené • Příspěvky k pojištěné
• Další vzdělávání
Od uchazečů požaduje:
• Občanství ČR • Věk nad 18 let • Bezúhonnost
• Minimálně střední vzdělání s maturitou
• Způsobilost k výkonu služby
Kontakt:
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Telefon: 974 421 750
Mobil: 727 917 225
E-mail: jana.kocarkova@pcr.cz

Dopolední program je věnován
pozvaným studentům z litvínovských škol. Odpolední program,
kterým v 16.30 hodin akce vyvrcholí, je určen široké veřejnosti. Pozváni
jsou všichni, kdo se zajímají o historii, přírodu a atraktivní, byť možná
méně známá místa v regionu.
Na knize spolupracovali i další
odborníci. Jako například ředitel
mosteckého Oblastního muzea
Michal Soukup či Pavel Chaloupka
z mikulovské štoly Lehnschafter.
Vydání knihy podpořil mimo jiné
i Ústecký kraj.

V Libotenicích přivítali
Velikonoce výstavou
V
pořadí 9. výstavu kraslic,
kterou uspořádala týden
před Velikonocemi Asociace
malířek a malířů kraslic České
republiky v Kulturním domě v Libotenicích, navštívil mimo stovek zájemců také hejtman kraje
Oldřich Bubeníček s manželkou
a vnoučaty.
,,Na výstavě v Libotenicích
jsem už podruhé a stejně jako
tehdy obdivuji krásu tradičního
umění, ale především nadšení
organizátorů,“ řekl hejtman Bubeníček při prohlídce expozice.
Podle slov předsedkyně asociace
Olgy Hovorkové se na výstavě sešlo 1 500 kraslic od malířů z celé

České republiky. Nechyběly však
ani další ukázky tradičního lidového umění.

Ústí nad Labem se konal bowlingový turnaj
hendikepovaných. O akci, podporovanou
Ústeckým krajem je rok od roku větší zájem. Turnaj patří mezi aktivity, které iniciuje Poradní orgán
hejtmana pro seniory a zdravotně hendikepované.
Nebylo důležité, kdo vyhrál. Každý účastník si odvezl cenu.
Mezi vozíčkáři vyhrál v kategorii mužů Jiří Bobek z Kladna a mezi ženami Iva Michálková z Děčína. Mezi chodícími bez rozdílu hendikepu zvítězil mezi muži Milan Brabec z Lysé nad Labem,
druhý byl Jiří Kučaba z Ústí nad Labem, třetí pak
Petr Kumstát z Děčína. Mezi ženami triumfovala
Simona Sobotková z Hradce Králové, na druhém
místě skončila Bára Motejlová z Ústí nad Labem
a třetí byla Lenka Ranni z Ústí nad Labem.

Reportáže U-TV v novém
Vrcholem sportovního klání však bude meziná- Navštivte YouTube kanál

rodní bowlingový turnaj, který je naplánován na
12. listopadu 2016.
Zpracoval: Aleš Blažek, krajský předseda KB
Ústí nad Labem a člen AVAZ Děčín.

VOZÍČKÁŘI si zahráli bowling v hale na Klíši v Ústí nad
Labem.

FOTOKVÍZ
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali třebenickou zvonici v okrese
Litoměřice. Ze správných odpovědí jsme vylosovali: Miroslava
Fišera z Roudnice nad Labem,
Dagmar Tóthovou z Litoměřic
a Ladislava Soukupa z Mostu.
Za dnešní hádankou zamíříme
přímo do našeho krajského města, kde podle architektonického
návrhu Františka Vahaly vzniklo
v letech 1923 – 1936 velkolepé
a technicky dokonalé vodní dílo,
svého času dokonce hodnoceno jako nejmodernější a největší
v Evropě. Dodnes je velká část
původního vybavení plně funkční. Součástí vodní elektrárny na
jedné z významných řek nejen
pro náš kraj jsou dvě plavební komory, tři Kaplanovy turbíny a jez,

jehož zajímavostí je i průplav pro
ryby. Od roku 1958 je tento skvost
veden jako kulturní památka ČR.
Jeho význam je jak energetický,
dopravní, hospodářský, tak rekreační. Díky lávce, otevřené veřejnosti bez omezení, se můžou
turisté bez problémů dostat přes
řeku. Na pravém břehu řeky mají
cyklisté možnost přechodu skrze
tento areál a v rámci cyklostezky
dojet až do Velkých Žernosek.
Už tušíte, který objekt máme na
mysli?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 13. dubna 2016
na Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. mediální komunikace, Velká
Hradební 48, 400 02 Ústí n. L.
nebo na e-mailovou adresu: flochova.m@kr-ustecky.cz. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro případné zaslání výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY

Bowlingový turnaj hendikepovaných se vydařil

V

březen 2016

Sledujte jednotlivé reportáže
krajské webové televize U-TV
prostřednictvím našeho video
kanálu. Reportáže o dění v kraji
můžete nově sledovat na YouTube kanálu Ústecký kraj. Zde
postupně během března naleznete jak nové reportáže, tak i ty
archivní.
Navštivte www.youtube.com/
Usteckykraj nebo www.u-tv.cz.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Výstava Voňavý svět mýdel
představí výrobky teplické Mýdlárny u Zámku, které nejenom
hezky voní, ale také krásně
vypadají. Čím platily naše babičky? Výstava bankovek severočeských sběratelů představí
bankovky od vzniku Československa až do rozpadu federace.
K vidění do 17. dubna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Interaktivní výstava Historie
neobyčejné tužky vás provede
stručnou historií písma až k vynálezu tužky. Návštěvníci mají také
možnost vyrobit si vlastní tužku
nebo pastelku. Výstava potrvá do
1. května. Výstava Minerály východní části Krušných hor vás
zavede na nejvýznamnější naleziště minerálů v České republice.
Řada unikátních vzorků bude vystavena úplně poprvé.Otevřeno
každý den mimo pondělí.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Pražské groše Karla
IV. návštěvníkům představí nejen historii pražského groše, ale
zavede je do období vlády Karla
IV. Letos je to přesně 700 let od
jeho narození. V muzejních prostorách radnice až do 21. května.
Výstava 15 let Ústeckého kraje
představí v prostorách od 12. do

25. dubna významné mezníky
z patnáctileté existence kraje.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Stálá přírodovědná expozice Krajina v srdci Evropy vás
provede pestrým geologickým
vývojem krajiny pod Krušnými
horami v průběhu milionů let.
Otevřeno vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Putovní výstava Drobné sakrální památky Šluknovského
výběžku a Horní Lužice. Některé exponáty budou vystaveny
vůbec poprvé. Příběhy sakrálních památek k vidění do 27.
května v rumburské pobočce.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Výstava 15 let Ústeckého
kraje představí v prostorách vědecké části knihovny významné
mezníky z patnáctileté existence
kraje. K vidění do 11. dubna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Kornelie Němečková je název výstavy, která představí
nezaměnitelné barevné vystřihovánky a předlohy poštovních
známek. Hravost barev a námětů k vidění do 1. května.

KŘÍŽOVKA O CENY

O

tázka V jakém roce se narodil největší Čech Karel IV.? byla tajenkou naší únorové křížovky. Odpověď na ni byla: v roce 1316.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Marie Šírková ze Siřejovic, Lenka Hlavsová
z Vroutku, Jaroslav Procházka z Rumburku, Roland Štětka z Ústí
nad Labem a Jaroslava Drejčková z Litvínova. Všem k výhře upřímně blahopřejeme!
I naše březnová křížovka má v tajence otázku. Odpověď na ni
najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku
a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 13. dubna,
adresujte je na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. L., elektronicky na
hnizdil.v@kr-ustecky.cz. Heslo: KŘÍŽOVKA.
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