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Fotbalová akademie v Teplicích

Vojska z celé Evropy v Terezíně

Mezinárodní taneční festival je tu

MLADÉ KLUKY
PODPOŘIL
I KAREL POBORSKÝ

JOSEFÍNSKÉ
SLAVNOSTI
BAVILY

V ÚSTÍ BUDOU
TŘI DNY PLNÉ
KRÁSY A TANCE

slovo hejtmana

Připravuje se rozpočet kraje na rok 2017

N

ávrh rozpočtu Ústeckého kraje pro
rok 2017 vychází ze schváleného
rozpočtového výhledu na období 2017
– 2021. Je připravován ve výši 14,8 miliardy korun a je sestaven jako schodkový.
To znamená, že výdaje převyšují příjmy
o 0,5 miliardy korun. Rozpočet v příjmové
části pracuje s odborným odhadem výše
daňových příjmů. Kraj chce dále snižovat
svoji zadluženost. Na konci letošního roku bude představovat
přibližně jednu miliardu korun a podle dlouhodobého rozpočtového výhledu by na konci roku 2021 měla zadluženost klesnout
na 0,3 miliardy korun.
Mezi priority rozpočtu na rok 2017, schválené na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje na konci letošního června, patří
zvyšování bezpečnosti občanů, a to zejména podporou policie
a profesionálních i dobrovolných hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému.
K dalším prioritám rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné
působnosti na rok 2017 patří i podpora regionálního zdravotnictví, vytváření podmínek pro zvýšení růstu hrubého domácího produktu kraje (například zlepšováním dopravní infrastruktury a podporou zaměstnanosti), maximální využití eurodotací,
efektivní investice do vlastního majetku, podpora rozvojových
akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů, zejména energií. Výdajová část návrhu rozpočtu počítá se zvýšením
příspěvku zřizovatele příspěvkovým organizacím.
V současnosti je návrh rozpočtu 2017 projednán s jednotlivými odbory a vybilancován za účasti člena Rady Ústeckého kraje
pro investice, majetek a ekonomiku a dalších politiků. Po projednání návrhu rozpočtu v Radě Ústeckého kraje bude rozpočet
v listopadu vyvěšen na úřední desce kraje a následně projednán
zastupitelstvem.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

V Ústí nad Labem se utkají mladí klavíristé

M

ladí klavíristé do 16 let
v týdnu od 9. do 11. listopadu představí v krajském
městě u příležitosti mezinárodní soutěže Virtuosi per musica
di pianoforte, která je součástí
programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Slavnostní zahajovací koncert proběhne ve středu 9. listopadu od 18 hodin
v Severočeském divadle v Ústí
nad Labem, samotná soutěž

začne ve čtvrtek od 7.40 hodin.
Téměř půl století se do Severočeského divadla v Ústí nad Labem sjíždějí umělci z domova
i ze zahraničí, aby představili
svůj talent a zúročili hodiny pilné práce u klavíru. Tradici i kvalitu akce umocňuje i skutečnost,
že již třicet let hrají účastníci
soutěže na koncertní křídlo
světoznámé tuzemské značky
PETROF.

Kraj zabodoval s propagačním
videem z milánského Expa

V

ideo uspělo v kategorii reklamní spot nad tři minuty
v cestovatelské soutěži TOUR
Region Film. Jeho autorem je
Marek Mendel. Cenu si na slavnostním galavečeru převzali pracovníci oddělení cestovního ru-

chu krajského úřadu, kteří jej také
před rokem nechali vyrobit právě
na Expo v Miláně, kde vystavoval
i Ústecký kraj. Na snímku je i Jiří
Válka (vpravo), vedoucí oddělení cestovního ruchu z Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
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Královské Litoměřice hostily konferenci Venkov 2016

V

e dnech 20. a 21. října se
v Litoměřicích uskutečnilo
největší setkání partnerů venkova v České republice v rámci
národní konference VENKOV
2016. Ústředním tématem 8.
ročníku, který po Zlínském kraji
hostil Ústecký kraj, se stal člověk a jeho role ve vztahu k venkovu.
„Jsem rád, že náš kraj může
hostit tuto významnou celorepublikovou akci, která nám připomíná význam rozvoje venkova a důležitost člověka, bez jehož
aktivní účasti by venkov nemohl
být tím, čím je,“ řekl hejtman
Oldřich Bubeníček na zahájení
konference, která je pořádána
na podporu udržitelného a soběstačného venkova.
V rámci prvního dne konference, kterého se účastnilo
několik desítek zástupců veřejných, neziskových i soukromých organizací celostátní,
regionální a místní úrovně, zazněla významná témata týkající
se aktuálních trendů podpory
venkova, politiky jeho rozvoje,

Letošním vítězem soutěže Vesnice roku se stalo Nové Sedlo na Lounsku.

sociálního zemědělství, problematiky rodinných farem nebo
současného zemědělského hospodaření a kvality půd. Účastníci se vydali druhý den na exkurze do čtyř vybraných oblastí

- Podřipska, Lounska, Úštěcka
a Lovosicka, kde se seznámili
s těžbou českého granátu, vinařstvím, rodinnými farmami,
pštrosí farmou a s dalšími zajímavými místy.

Nejnovější kopie královské svatováclavské
koruny navštíví region

C

elokrajská výstava Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků bude v Jízdárně teplického zámku prodloužena do 13.
listopadu 2016. Jedním z důvodů
prodloužení termínu výstavy je mimořádná příležitost zhlédnout od
1. do 6. listopadu 2016 nejnovější
repliku královské svatováclavské
koruny, kterou dokončil v letošním
létě šperkař Jiří Belda. Veřejnost
měla v rámci výstavy možnost
zhlédnout již repliku císařské koruny Svaté říše římské a 25. října
2016 se účastnit odborného kolokvia se zajímavými příspěvky k lucemburské době v severozápadních Čechách. Autorskému týmu
se tak podařilo závěr výstavy obo-

V

hatit dalším atraktivním počinem.
Tímto patří velké poděkování všem
zapůjčitelům exponátů výstavy,
včetně Středočeského kraje, který
je vlastníkem kopií obou klenotů.

Hlavním pořadatelem konference je Spolek pro obnovu venkova ČR. Akce se uskutečnila
pod záštitou Ministerstva zemědělství, Ústeckého kraje a města
Litoměřice.

Smutná zpráva
nejen pro Terezín
Je nám smutnou povinností
oznámit, že po krátké vážné
nemoci zemřel v úterý 11. říj
na 2016 starosta Terezína

Daniel Trapani

Starostou města byl od
roku 2014. Zvolený byl za
hnutí ANO. V poslední době
bylo jeho největším projek
tem zřízení městské policie
Terezín. Čest jeho památce
a upřímnou soustrast pozů
stalým.

Výsledky krajských voleb 2016

olby do zastupitelstva v Ústeckém kraji vyhrálo hnutí
ANO 2011 s 23,24 procenta hlasů, které v zastupitelstvu obsadí
20 křesel. Do pětapadesátičlenného zastupitelstva se jako druhá dostala KSČM, které 15,82
procenta hlasů zajistí 13 mandátů, následuje ČSSD s 11,90
procenta hlasů a deseti mandáty
a dále ODS s 9,54 procenta hlasů
a sedmi mandáty a koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio
Okamura (SPD) a Strana Práv
Občanů (SPO) s 6,07 procent hlasů a ziskem pěti mandátů. Žádná
z dalších stran a hnutí nepřeko-

nala pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva.
Vyplývá to z výsledků voleb, které
zveřejnil Český statistický úřad.
K volbám přišlo 28,94 procenta oprávněných voličů z celkového počtu 656 600 voličů
zapsaných v seznamech. V roce
2012 k volbám přišlo 33,94 procenta oprávněných voličů z celkového počtu 663 440 voličů
zapsaných v seznamech a v roce
2008 byla volební účast v kraji
37,44 procent z 661 365 oprávněných voličů.
V letošních volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje (ZÚK)

kandidovalo 23 politických stran,
hnutí a koalic, v roce 2012 kandidovalo v kraji 19 subjektů, v roce
2008 to bylo 17 stran a hnutí.
Volby do ZÚK v roce 2012 vyhrála KSČM s 25,26 procenty
hlasů (20 mandátů), jako druhá
skončila ČSSD, které 16,13 procenta hlasů zajistilo 13 mandátů,
následovali Severočeši.cz s 12,02
procenta hlasů a devíti mandáty
a dále ODS s 9,68 procenta hlasů
a sedmi mandáty a hnutí PRO!
kraj s 8,15 procent hlasů a ziskem
šesti mandátů. Volby v roce 2008
v Ústeckém kraji vyhrála ČSSD
s 32,78 procenta hlasů před ODS

a KSČM, kteří získali 20,57, respektive 18,39 procenta hlasů.
Dosavadním členům zastupitelstva zanikl mandát ukončením
hlasování druhého dne voleb, tedy
8. října 2016 ve 14 hodin. Do konání ustavujícího zasedání nově
zvoleného zastupitelstva, resp. do
zvolení nových samosprávných
krajských orgánů vykonávají pravomoci dosavadní rada kraje, dosavadní hejtman a dosavadní náměstek a náměstkyně hejtmana.
Krajský soud v Ústí nad Labem
obdržel do 21. října šest stížností
na výsledek voleb, rozhodnout
o nich musí nejpozději do 20 dnů.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Vybíráme z programu 120. RÚK, 4. volební období, dne 15. září
Radní schválili účast reprezentace Ústeckého kraje na
Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
v Jihomoravském kraji ve dnech 24. – 29. 6. 2017. V celkem
22 disciplínách bude Ústecký kraj zastupovat téměř 340 členů
výpravy.
Rada Ústeckého kraje souhlasí s realizací výstavby části Labské
stezky na trase Velké Žernoseky, přívoz – Velké Žernoseky, viadukt. Tento úsek je v současnosti veden po silnice II/261 a kvůli
zúženému dopravnímu prostoru při průjezdu obcí Velké Žernoseky patří k nejnebezpečnějším v Ústeckém kraji. Termín dokončení stavby je stanoven do konce září 2017. Částka 7,2 mil. Kč
z Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Hasičskou stanici vybuduje Ústecký kraj z dotace, kterou
získá od Ministerstva průmyslu a obchodu jako finanční kompenzaci za prodej pozemků společnosti Nexen Tire Corporation Czech s.r.o. v SPZ Triangle za sníženou kupní cenu v souladu s usnesením Vlády ČR č. 214 ze dne 16. března 2016.
Rada Ústeckého kraje schválila partnerství tří středních škol
v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014 – 2020. Jedná se o školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov a Střední škola technická, Most.

Čínští novináři brázdili
zajímavé kouty Ústeckého kraje

S

peciální trasu pro čínské
novináře připravilo České
zastoupení agentury CzechTourism v Pekingu společně
s Ústeckým krajem, aby měli
možnost poznat to nejzajímavější v cestovním ruchu, co náš kraj
nabízí.
Trasa presstripu zahrnovala
lázeňský komplex v Teplicích,
Zámecké vinařství v Třebívlicích, Děčín, Hřensko, Litoměřice a Lounsko. Zájem čínských
turistů o Českou republiku je rok
od roku větší, Ústecký kraj touto formou reaguje na současný
trend, kdy cílem je zařadit Ústecký kraj do pravidelných nabídek cestovních kanceláří v ČLR
a povědomí individuálně cestujících Číňanů.

Celkem pět novinářů přiletělo pravidelnou linkou Peking –
Praha. Byli mezi nimi zástupci
blogerů o cestování nebo například zástupce online poskytovatele informací pro cestovatele s názvem Qunar, což
je obdoba serveru TripAdvisor
v Číně.
Presstrip se konal na základě
dlouhodobé spolupráce s Agenturou CzechTourism – zahraničním zastoupením v Pekingu,
paní Noemi Benešová-Guerrero, která je při návštěvě také doprovázela. Hlavním cílem bylo
představit čínským turistům
i jinou oblast v naší republice
než je Praha, která je zatím nejvyhledávanější destinací právě
pro návštěvníky z Číny.

Novináři z Číny objevovali krásy regionu.

říjen 2016

Krajští zastupitelé na roky 2016–2020

Pětapadesát nově zvolených zastupitelů podle jednotlivých stran a hnutí v konečném řazení vycházejícím z původního pořadí na hlasovacích lístcích a podle počtu získaných přednostních hlasů. Za jménem
zastupitelů je jejich věk a místo působnosti. Největší zastoupení má hnutí ANO 2011 (20), druhá je
KSČM (13), za ní ČSSD (10), ODS (7) a koalice SPD a SPO (5).
ANO 2011
Petr Urbánek, 48 let, Litoměřice
Jan Richter, 48 let, Kadaň
Lubomíra Mejstříková, 59 let, Most
Milan Rychtařík, 44 let, Louny
Jaroslav Bžoch, 32 let, Teplice
Petr Nedvědický, 61 let, Malečov
Jiří Anděl, 58 let, Děčín
Pavla Tomášová, 47 let, Litvínov
Marek Hrabáč, 43 let, Chomutov
Radim Laibl, 35 let, Žatec
Marek Kocánek, 32 let, Litoměřice
Josef Hambálek, 46 let, Varnsdorf
Leo Dittrich, 43, Ústí nad Labem
Vladimír Kossakowski, 36 let, Teplice
Tomáš Vávra, 51 let, Roudnice nad Labem
Darina Kováčová, 30 let, Jirkov
Rudolf Klaška, 37 let, Krupka
Bohumil Ježek, 40 let, Litoměřice
Miroslav Matějka, 40 let, Louny
Stanislav Horáček, 52 let, Varnsdorf
Komunistická strana
Čech a Moravy
Oldřich Bubeníček, 63 let, Bílina
Radek Belej, 41 let, Most
Jaroslav Komínek, 41 let, Chomutov
Radek Černý, 44 let, Lovečkovice
Stanislav Rybák, 68 let, Louny
Pavel Vodseďálek, 61 let, Ústí nad Labem
Jaroslav Horák, 66 let, Děčín
Jitka Sachetová, 62 let, Polepy
Jaroslav Dubský, 66 let, Krupka
Václav Beneš, 63 let, Blatno
Radmila Krastenicsová, 49 let, Most
Ladislav Drlý, 62 let, Chomutov
Petr Vomáčka, 69 let, Dolní Poustevna

Složení Zastupitelstva Ústeckého kraje na r. 2016-2010

ANO 2011

ČSSD

KSČM

ODS

ČSSD
Jaroslav Foldyna, 56 let, Děčín
Martin Klika, 46 let, Litvínov
Zdeněk Matouš, 52 let, Krupka
Radek Štejnar, 49 let, Jirkov
Miroslav Andrt, 38 let, Štětí
Pavel Csonka, 51 let, Louny
Zbyněk Svoboda, 50 let, Ústí nad Labem
Vlastimil Mikl, 44 let, Vrbice
Jaroslav Sykáček, 57 let, Rumburk
Karel Honzl, 60 let, Podbořany

Volební účast:

28,94 %

Koalice
SPD a SPO

ODS
Jiří Kulhánek, 54 let, Kadaň
Jaroslav Kubera, 69 let, Teplice
Drahomíra Miklošová, 63 let, Obrnice
Zdeněk Kuttner, 56 let, Domoušice
Petr Janec, 55 let, Ústí nad Labem
Hynek Hanza, 38 let, Teplice
Jiří Pimpara, 58 let, Rumburk
Koalice SPD a SPO
Petr Šmíd, 52 let, Varnsdorf
Tereza Hyťhová, 21 let, Krupka
Jiří Fišer, 45 let, Ústí nad Labem
Dominik Hanko, 37 let, Žalhostice
Jaroslav Vodička, 68 let, Krásný Dvůr

Celosvětový den srdce přilákal na
Filmová kancelář přilákala
do Ústeckého kraje další filmaře Kardiologickou kliniku desítky lidí

M

ísta pro nejlepší filmové
scenérie, lepší komunikace s místními úřady nebo pomoc
s hledáním místních dodavatelů
i komparzistů. To vše nabízí regionální filmová kancelář v Ústeckém kraji už téměř rok.
Nyní chce představit novou
spolupráci s Českou televizí,
dalšími filmovými produkcemi
a pomoci právě místním společnostem i radnicím s filmaři najít
společnou řeč. Networkingové
akce se zúčastnili i zástupci národní filmové kanceláře Czech
Film Commission.
Ústecký kraj je oblíbeným
místem filmařů již řadu let
(např. Úštěk - Kolja, Rebelové,
Ústí - Milenci a vrazi). Právě
proto se pracovníci oddělení
cestovního ruchu Krajského
úřadu Ústeckého kraje proměnili i v zaměstnance filmové kanceláře. Filmový průmysl je i velkou
propagací regionu. „Jde nejen
o zajímavou spolupráci, ale díky

N

tomu, že budeme více v obraze,
co se požadavků a přání lidí kolem filmového průmyslu týká,
můžeme jich k nám dostat ještě
více a využít tak ekonomického
efektu, ktery s sebou natáčení
přináší. A přiznejme si také, že
každého turistu lákají místa, kde
se natáčely české i zahraniční
filmy. I to je důvod, proč jsme
kancelář založili,” popsal nápad
krajský radní pro cestovní ruch
Jan Szántó.
Například Česká televize
v příštím roce zamíří do Mostu
s natáčením osmidílného komediálního seriálu s pracovním
názvem „Most“ scenáristy Petra
Kolečka a kreativního producenta ČT Michala Reitlera.

echat si změřit cholesterol,
krevní tlak, popovídat si
s lékaři o prevenci kardiovaskulárních chorob, ale také si
prohlédnout prostory Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., přišly v neděli 25. září desítky lidí. V Atriu ústecké nemocnice proběhl pod záštitou 1.
náměstka hejtmana Ústeckého
kraje Stanislava Rybáka druhý
ročník Dne otevřených dveří,
a to v rámci akce nazvané „Světový den srdce“.
„Akce byla dobře připravená, což se projevilo na vysokém
počtu návštěvníků, kteří do
nemocnice dorazili. Kardiovaskulární choroby ohrožují lidské
životy a jejich počet bohužel
vzrůstá. Chválím, že kromě
změření cholesterolu a krevního
tlaku zdravotníci návštěvníkům

vysvětlili, jak kardiovaskulárním
chorobám předcházet,“ uvedl 1.
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák.
Na základě měření krevního tlaku, hodnot cholesterolu,
hmotnosti, věku či kouření,
zdravotní personál ústecké
kardiologické kliniky všem zájemcům vyhodnotil míru rizika
vzniku kardiovaskulární příhody během následujících deseti
let a zároveň je poučil o preventivních režimových opatřeních.
„Akce splnila účel. Dorazila
zhruba stovka návštěvníků, kteří projevili zájem nejen o prevenci před cerebrovaskulárními
chorobami, ale také o kliniku.
Akce tohoto typu jsou určitě
do budoucna potřeba, zejména
vzhledem k vyššímu výskytu srdečních onemocnění v Ústeckém kraji,“ řekl přednosta kardiologické kliniky profesor Pavel
Červinka.
Zdroj: Krajská zdravotní

kraji se uskutečnil workshop k teritoriálním paktům zaměstnanosti
Listopadové farmářské trhy Naoravskoslezský
pakt za- s rozvojem ekonomiky a kon- a vysokou přidanou hodnotu. do zákona o zaměstnanosti, fi-

M

áme tu podzim a s ním
i sychravé a chladné počasí.
I v tomto ročním období se však
na náměstích měst Ústeckého
kraje ukáží farmáři
se svými regionálními výrobky. Budou na obvyklých
místech prodávat
své produkty, které jsou známkou
té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské trhy pořádá o.
s. Český um - Artificum Bohemicum pod záštitou hejtmana.
V naší pozvánce na listopad jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 2., 9., 16., 23. a 30. lis-

topadu od 8 do 16 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 5. a 19. listopadu od 8 do 12
hodin. Kadaň: Mírové náměstí,
středa 9. listopadu
od 9 do 16 hodin.
Louny:
Mírové
náměstí, soboty
12. a 26. listopadu
od 8 do 12 hodin.
Teplice: Olympia-Srbice, pátky 11.
a 25. listopadu od
10 do 16 hodin, Náměstí Svobody, pátky 4. a 18. listopadu od 9
do 16 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 1., 8., 15.
a 22. a 29. listopadu od 9 do 16
hodin. Kostelní náměstí, čtvrtky
3., 10., a 24. listopadu od 9 do 16
hodin.

M

městnanosti ve spolupráci
s Paktem zaměstnanosti Ústeckého kraje a Ústeckým krajem zorganizoval v prostorách
krajského úřadu workshop se
zástupci regionů ČR k teritoriálním paktům zaměstnanosti,
který se uskutečnil dne 11. října
v Ústí nad Labem za účasti ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové a generální
ředitelky Úřadu práce ČR Kateřiny Sadílkové.
Hlavní myšlenkou konceptu
teritoriálních paktů zaměstnanosti, které existují ve všech
krajích ČR, je komplexní a strategický přístup vedoucí k propojení politik a strategických
aktivit v oblastech trhu práce,
vzdělávání a zaměstnanosti

kurenceschopnosti
regionů.
Teritoriální pakty zaměstnanosti nejsou vůči systému úřadů
práce a jejich krajských poboček ve vztahu konkurenčním,
ale doplňujícím a rozšiřujícím
jejich služby zejména v oblasti prevence nezaměstnanosti
s vazbou na systém počátečního
vzdělávání a prvního vstupu na
trh práce a posilování konkurenceschopnosti s vazbou na
celoživotní vzdělávání a přípravu kompetentních zaměstnanců pro ekonomický rozvoj
krajů.
Cílem workshopu bylo podpořit budování efektivního partnerství a spolupráce všech důležitých aktérů na trhu práce, které
zahrnují změny kvality, kultury

Program akce byl proto zaměřen
na témata týkající se zahrnutí teritoriálních paktů zaměstnanosti

nancování teritoriálních paktů
zaměstnanosti.
Zdroj: PZÚK, D. Prošková

Generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková (vpravo)
společně s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a krajským radním Martinem Klikou.
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V krajské metropoli se uskutečnila mezinárodní dopravní soutěž pro děti
N
aplno se v pátek 23. září
rozběhl 31. ročník mezinárodní Evropské soutěže
dopravní výchovy ETEC 2016,

na jejíž přípravě se dlouhodobě
podílel Ústecký kraj (zejména odbor dopravy) či BESIP.
Slavnostní zahájení se usku-

Litevský závodník měl sice problém s balancem, ale vše naštěstí ustál.

tečnilo ve sportovní hale UJEP
v Ústí nad Labem, kde se shromáždilo 23 týmů z 22 zemí
Evropy, mezi nimiž nechyběli
ani účastníci z Norska, Litvy,
Chorvatska či Monaca. Českou
republiku reprezentovali žáci
z Krnova.
Vybraným žákům popřál
na úvod hodně štěstí ředitel
Ústředního auto moto klubu (ÚAMK) Oldřich Vaníček
a poté pronesl zdravici i sám
hejtman kraje. „Jsem rád, že vás
mohu přivítat v krásném Ústeckém kraji na tak významné akci,
jakou je mistrovství Evropy.
Setkávají se tu opravdu ti nejlepší z každé země. Přál bych ale
všem, aby uspěli i v tomto finále

se silnou mezinárodní konkurencí,“ popřál všem zúčastněným hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Na akci s ním byl i radní pro
dopravu Jaroslav Komínek. „To,
že se evropské finále koná právě
v Ústeckém kraji, vnímám samozřejmě jako prestiž, ale také
jako velkou zodpovědnost. Nyní
nezbývá než popřát všem dětem
hodně štěstí,“ dodal radní pro
dopravu.
Na mladé cyklisty bylo připraveno ve sportovním klání hned
několik stanovišť. Pod dohledem
dopravních policistů zkoušeli
například projet trasu s překážkami, jezdit obezřetně na dopravním hřišti osázeném mnoha

značkami. Zde si někteří cyklisté
doslova vylámali zuby.
Na děti dále čekala kromě praxe i nezbytná teorie a také trochu

uvolněnější disciplína v podobě
malování dětské přilby na kolo
tak, aby byla poté co nejoriginálnější a bylo vidět, z jaké země je.

Norský závodník pro změnu zkoušel, jak se naučil dopravní značení.

Hejtman připojil podpis k dohodám krajů s Ministerstvem dopravy Turistické lodě chystají

H

ejtman Oldřich Bubeníček
podepsal ve čtvrtek 6. října
na základě mandátu Rady Ústeckého kraje dokumenty mezi
kraji a Ministerstvem dopravy
ČR. Jedná se o Memorandum
o společném postupu zabezpečení zimní a běžné údržby silnic
I. třídy a o Smlouvu o zajištění
stabilního financování regionální železniční osobní dopravy.
„Financování železniční osob
ní dopravy a podíl krajů na údržbě silnic I. třídy jsou témata,
která doposud řešily jednotlivé

kraje s resortem dopravy víceméně individuálně. Proto vítám,
že těmito dokumenty dochází ke
sjednocení názorů a postupů krajů a ministerstva,“ uvedl při podpisu hejtman Oldřich Bubeníček.
Ředitel kanceláře Asociace
krajů Radek Polma byl pověřen
zajistit podpis dokumentů od
všech hejtmanů krajů – členů
Asociace krajů. Memorandum
a smlouva jsou výsledkem složitých vyjednávání mezi resortem
dopravy a jednotlivými kraji,
resp. Asociací krajů ČR.

na příští sezonu novinky

O

Hejtman Oldřich Bubeníček s ředitelem kanceláře Asociace krajů
Radkem Polmou.

Bývalý pilot Formule 1 V Moldavě se rozloučili
si v Ústí zkusil trenažér s turistickou sezonou
Z
D
o krajské metropole zavítal v rámci dopravní soutěže pro děti
ETEC její ambasador Rakušan Alexander Wurz, bývalý jezdec
F1. Ten stihl před slavnostním zahájením sportovního klání mimo jiné
i jízdu na trenažéru a také konferenci na téma Bezpečnost dětí.

Litvínova, Teplic a Ústí nad Labem se vypravili turisté
zvláštním historickým motoráčkem do Moldavy v Krušných horách, aby se rozloučili s turistickou sezonou. Součástí
rozloučení s turistickou sezonou, které připravily Českojiřetínský spolek – spolek pro obnovu Krušnohoří a Destinační agentura Krušné hory, bylo také promítání dokumentárního filmu
o unikátní moldavské dráze. Akci podpořil Ústecký kraj, turisty na moldavském nádraží přivítal krajský radní Martin Klika.
Jízda historickým vlakem a program na starém moldavském
nádraží přilákaly stovky turistů. V historické budově moldavského nádraží se mohli turisté podívat na výstavu fotografií
Krásy Krušných hor, ochutnat pivo vařené ve městě na moldavské dráze OSSEGG, projít si s průvodcem rozlehlé nádraží, které je nově v majetku obce a hlavně zhlédnout dokumentární film o moldavské horské dráze Teplickém Semmeringu.
Zpracování dokumentu finančně podpořil Ústecký kraj.
„Ústecký kraj podporuje provoz moldavské horské dráhy jako
turistické atraktivity kraje. Dnešní zájem o akci spojenou s jízdou vlakem svědčí o tom, že horská dráha má pro obyvatele
kraje stále svou přitažlivost,“ uvedl při zahájení akce Martin
Klika.

Tarifní integrace MHD Chomutova a Jirkova a MHD Varnsdorf
do systému Dopravy Ústeckého kraje je schválena

M

ěstská hromadná doprava Chomutova a Jirkova
budou a Městská hromadná doprava Varnsdorf budou od 11.
prosince letošního roku tarifně
integrované do dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Rozhodla o tom Rada
Ústeckého kraje a rady uvedených měst.

Od 11. prosince 2016 se díky
těmto rozhodnutím budou nově
uznávat jízdní doklady DÚK na
linkách MHD Varnsdorf a MHD
Chomutova a Jirkova. Uznávání
dokladů bude platit i obráceně
- v rámci jejich zónové a časové
platnosti budou od tohoto data
uznávány jízdní doklady těchto
MHD na všech ostatních linkách
DÚK. Již zakoupené jízdní doklady a časové jízdenky pro uvedené MHD zůstávají použitelné
do ukončení jejich platnosti, ale
jen v MHD. Staré čipové karty
Buskarta bude možné používat

jen v MHD Chomutova a Jirkova, nikoliv v rozšířené síti DÚK.
Chomutovský dopravní podnik
bude proto vydávat také čipové
karty DÚK, aby cestující mohli
plně využít integraci.
Tarifní integrace se týká všech
papírových jízdenek a bezkontaktních čipových karet DÚK,
platných dle tarifních pravidel
DÚK. Cestující si tak v autobuse
či trolejbuse v Chomutově, Jirkově či Varnsdorfu budou moci
koupit jízdenku do libovolné
zóny sítě DÚK. V chomutovské
MHD jízdenky zaplatí jen přes-

ně mincemi, nebo elektronickou
peněženkou, nebo bezkontaktní
platební kartou.
Tarifní integrace cestujícím
městskou dopravou přinese nejen možnost využívání zelených
autobusů, vlaků i MHD s jednou
jízdenkou, ale i rozšíření nabídky
jízdenek – např. o výhodné celodenní síťové jízdenky DÚK. Cestujícím DÚK, kteří přijedou do
Varnsdorfu, Chomutova či Jirkova meziměstskou linkou DÚK to
naopak přinese možnost využití
jízdenky DÚK pro pokračování
cesty městskou dopravou.

blíbené turistické lodě
Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK) budou jezdit po Labi i nadále - Ústecký kraj vybral provozovatele na dalších pět let. Až do
roku 2021 bude plavbu zajišťovat
dosavadní dopravce, Labská plavební společnost a.s. Od příštího
jara se vedle lodní linky 901 mezi
Ústím nad Labem a Litoměřicemi navíc v nabídce turistické
dopravy DÚK nově objeví další
linka 902, a to v úseku Ústí nad
Labem-Děčín-Hřensko.
Lodě budou v příštím roce jezdit od jara do podzimu o víkendech a ve státem uznaných svátečních dnech. Během prázdnin
pojedou mezi Ústím a Hřenskem i ve čtvrtek a mezi Ústím
a Litoměřicemi i v pátek. Mezi
1. dubnem a 29. říjnem vyplují
téměř stokrát.

Linka 901 z Ústí nad Labem
do Litoměřic bude v příštím
roce vyjíždět z ústeckého přístavu v centru v 9.20. Nová linka
902 bude z Ústí nad Labem-centra vyjíždět směr Děčín,
Dolní Žleb a Hřensko v 9.30,
z Hřenska zpět pak v 15.10. Novinkou bude ozvučení lodí průvodcovským hlášením, které
bude cestující informovat o zajímavostech podél trasy.
Lodě budou i nadále převážet
jízdní kola a dětské kočárky. Na
všech plavidlech linek 901 a 902
budou uznávány platné jízdní
doklady DÚK. Veškeré informace o lodních linkách budou od
jara příštího roku k dispozici na
webových stránkách Labské plavební společnosti a.s. Jízdní řády
lodních linek DÚK budou k dispozici také na www.dopravauk.cz

Nově bude zajíždět loď až do Hřenska.

Labská stezka se prodloužila o nově
vystavěný úsek Lounky-Nučnice
N
a Labské stezce v destinaci
České středohoří a Podřipsko se dne 7. října otevřel další
nově vystavěný úsek. Jedná se
o část Labské stezky mezi Lounkami a Nučnicemi, na rozhraní
Litoměřicka a Podřipska, která
byla až do letošní rekonstrukce
v nevyhovujícím stavu. Spolu
se zástupci zhotovitele a Destinační agentury České středohoří
stezku slavnostně otevřel krajský radní pro cestovní ruch Jan
Szántó.
Nově vystavěná dvoukilometrová komfortní cyklostezka nahrazuje polní cestu a vytváří tak
perfektní podmínky pro další
rozvoj cykloturistiky na Labské
stezce v Ústeckém kraji. Výstavba byla realizována z rozpočtu
Ústeckého kraje v rámci třetí,
závěrečné etapy výstavby Labské stezky v kraji.
Labská stezka v Ústeckém
kraji měří více než 90 km
a z velké části je opravdovou
cyklostezkou bez motorové
dopravy. Projekt je společnou investicí Ústeckého kraje

a měst Děčín, Ústí nad Labem,
Litoměřice a Roudnice nad Labem. Marketing Labské stezky
zajišťuje v Ústeckém kraji Destinační agentura České středohoří v rámci projektu Brána do
Čech.
V následující turistické sezoně bude realizováno přeznačení
cyklotrasy č. 3102 Roudnice
nad Labem – Litoměřice přes
Terezín. Vznikne tak druhá část
Labské stezky s označením 2A

Na stezce se projeli první cyklisté.

(EuroVelo 7). Dále bude vyznačena cyklotrasa z Roudnice nad
Labem na Říp. Labská stezka
bude díky nově vzniklé cyklotrase spojena s tímto významným
turistickým cílem.
Další výstavba Labské stezky
je chystána z rozpočtu Ústeckého kraje ve Velkých Žernosekách, kde je nyní stezka vedena
po silnici II. třídy č. 261.
Zdroj: odbor regionálního
rozvoje
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

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.

Hrušovanská
motalinka
(Drahomila Kramplová) - novinového papíru měla Drahomila
Kramplová z Hrušovan u Chomutova doma vždy hodně. Stačilo se naučit plést z papíru a krásné drobné dárky byly na světě.
Z papíru se dají uplést krabičky
i krabice, košíčky, ošatky, obaly
na květináče, truhlíky, prostě věci
užitečné i pěkné, které lze barvit
i lakovat, aby ladily s interiérem,
zdobit korálky, technikou decou-

page. Paní Kramplová vám ráda
na objednávku vytvoří cokoli podle vašeho přání. Stručný návod
na výrobu papírových ruliček, ze
kterých pleteme: noviny nastříháme (nařežeme) na proužky,
které pomocí špejle nebo jehlice
stočíme do ruličky. Dna výrobků
můžeme zhotovit z kartonu nebo
vyplétáme.

vice, kde hospodaří rodina Jakuba Laušmana. Farma se nachází
přímo v obci Držovice, číslo popisné 23, na úpatí východní části
Českého středohoří, nedaleko
malebného městečka Úštěk. Na
farmě najdete kozy, ovce a psy.
V užitkovém chovu mají čistokrevné kozy bílé krátkosrsté,
hnědé krátkosrsté a jejich křížence. Ovce chovají dojné východofríské. Vyrábí konzumní pasterované kozí a kravské mléko,
fermentovaná mléka, sýry, syrovátkový sýr a syrovátkový nápoj.
Výrobky pod označením farma
Držovice se pravidelně umisťují
v soutěžích Regionální potravina
a Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemys-

Farma Držovice manželů
Laušmanových - zveme vás na
rodinnou kozí a ovčí farmu Držo-

la Oráče, protože prostě: „Selské
mléko chutná víc, to jsou sýry
z Držovic!“.

Pivovary Šluknovského výběžku Falkenštejn a Kocour
- pivovar Falkenštejn vaří pivo
stejnojmenného názvu s důrazem na kvalitu a správné vyladění chuti jednotlivých druhů
piv. V základní nabídce jsou dva
až tři druhy piv ležáckého typu,
které jsou příležitostně doplněny speciálem. Pivovarský lokál
pak nabízí hostům 60 míst v nekuřáckém a stylovém prostředí
starého měšťanského domu na
Křinickém náměstí v Krásné
Lípě. Pestrá paleta pivních klasik i speciálů, to je varnsdorfský
pivovar Kocour. Nabídka, sahající od silných ležáků po různá
svrchně kvašená piva, používá

speciální technologie pro vaření,
kvašení a zrání piva. Průběžně se
vaří světlý a tmavý ležák českého
typu a jako jediný pivovar v regionu zde zakládá tradici nového
pivovarnictví. Pivovar provozuje
i své dvě restaurace ve Varnsdorfu, kde se samozřejmě čepuje
i pivo Kocour.

Zážitková Cesta za modrou chryzantémou se skládá z návštěvy
vitrážového muzea v kostele
Sv. Jiljí, výstupu na Vochlickou
rozhlednu a procházky stezkou
Zářivkou. Kostel sám je unikátní
stavbou venkovské gotiky stojící
v místě slovanského pohřebiště.
Nad kostelem se nachází Vochlická rozhledna a odtud se pak
můžete vydat turistickou stezkou Zářivkou vedoucí z Blatna
přes Lubenec do Libyně. Turista si podle mapy může projít
místa, která by za pár let mohla
být zapovězená, kdyby zde bylo
vybudováno hlubinné úložiště
radioaktivního odpadu. O stezku pečuje sdružení Za záchranu
kostela Sv. Jiljí v čele s manžely
Kantovými, kteří mají v Lubenci
vitrážnickou dílnu.

Krajem Čapkovy modré
chryzantémy - pojďte prožít
krásný podzimní den v kraji,
kam Karel Čapek umístil děj své
povídky Modrá chryzantéma.

Královské město Kadaň zabodovalo v soutěži DestinaCZe 2016
K

Kadaň jako na dlani.

rálovské město Kadaň se zařadilo mezi nejatraktivnější turistické destinace v České republice.
Rozhodli o tom turisté v soutěži DestinaCZe 2016, vyhlášené agenturou
CzechTourism. Kadaň se, jako jediný
zástupce Ústeckého kraje v soutěži,
stala vítězem kategorie Po stopách
Karla IV. Je přitom už třetím místem v Dolním Poohří, které v soutěži
uspělo.
„Vítězství Kadaně v kategorii, vyhlášené u příležitosti celorepublikových oslav 700. výročí narození císaře

Ústecký kraj se představil na veletrhu v Mnichově

M

nichovské výstaviště Messe München hostilo největší mezinárodní investiční veletrh ve
střední Evropě, EXPO REAL 2016. Veletrh se těšil
velkému zájmu jak návštěvníků, tak vystavovatelů.
Účastnilo se 1798 vystavovatelů z 29 zemí. Veletrh
navštívilo 39 tisíc návštěvníků ze 77 zemí.
Ústecký kraj vystavoval společně se statutárním
městem Ústí nad Labem. Pracovníci odboru strategie, přípravy a realizace projektů připravili pro
tento veletrh novou publikaci o nejvýznamnějších
investičních příležitostech v našem kraji a seznamovali zájemce s aktualizovaným webovým portálem Invest ÚK. Před veletrhem byla nabídnuta
spolupráce městům v kraji a jejich propagační
materiály byly k dispozici na stánku. Pro návštěvníky byla připravena i prezentace regionálních potravin. Na veletrhu se podařilo navázat celou řadu

nových kontaktů s potenciálními zájemci o investice v kraji.

Pracovníci odboru strategie, přípravy a realizace
projektů informovali o nejvýznamnějších investičních
příležitostech v našem kraji a seznamovali zájemce
s aktualizovaným webovým portálem Invest ÚK.

V Teplicích se naplno rozeběhla Regionální
fotbalová akademie Ústeckého kraje

Z

rekonstruované prostory Domova mládeže
při Střední škole stavební Teplice se staly od
nového školního roku domovem pěti desítek mladých sportovců Regionální fotbalové akademie
Ústeckého kraje. Tento unikátní projekt, jediný
v regionu, podpořilo kromě Ústeckého kraje také
město Teplice a Fotbalová asociace ČR.
V Domově mládeže najdou talentovaní fotbalisté ve věku 13 - 14 let potřebné zázemí, které

Legenda českého fotbalu Karel Poborský podepisuje klukům z akademie míče na trénování.

potřebují pro kariérní růst. Podle slov ambasadora
projektu a bývalého hráče reprezentace Karla Poborského jsou pokoje a zázemí na té nejvyšší úrovni ze všech tří zatím fungujících akademií po celé
republice.
Na oficiálním zahájení se objevila i řada dalších
významných osobností z nejen sportovního prostředí. Se svými proslovy se před mladými kluky
vystřídali: hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální manažer akademie Marcel Chládek či primátor Teplic Jaroslav Kubera. „Myslím
si, že podmínky, které jsme pro vás vytvořili, jsou
na úrovni a teď už je to jen na vás. Hlavně nezapomínat na školu,“ nabádal hejtman kraje vybrané
fotbalisty.
A právě studovat budou kluci v nedaleké ZŠ
Edisonova, kde je pro ně poskytnuto i sportovní
hřiště, na kterém potrénovali pod dozorem kvalifikovaných trenérů a také ambasadora akademie
a bývalého záložníka Slavie či Manchesteru United Karla Poborského. Na závěr tréninkové jednotky se s talentovanými fotbalisty vyfotil a podepsal
jim na památku míče.

Karla IV., je velkým úspěchem. Odráží i skutečnost, že jak naše destinační
agentura, tak město Kadaň věnovaly
připomínce výročí velkou pozornost,“
neskrývala radost ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná.
Kadaň získala v hlasování přes čtyři tisíce hlasů a nechala za sebou i tak
známé místo jako Karlštejn. Účast
v hlasování přitom byla téměř o polovinu větší než vloni. Více o soutěži
na www.soutezdestinacze.cz. Dolní
Poohří uspělo v hlasování také v prv-

ním ročníku v roce 2014, kdy se nejatraktivnějším místem ČR stal nedostavěný chrám v Panenském Týnci
na Lounsku. Absolutní vítěz ankety,
zařazený do kategorie Genius Loci,
si odnesl přes 22 tisíc hlasů. Žatecký Chrám chmele a piva pak zvítězil
s více než deseti tisíci hlasy v kategorii Fénix – znovuzrozený projekt.
„Úspěch již třetí lokality Dolního
Poohří ukazuje, že je tento region turisticky atraktivní a může nabídnout
návštěvníkům nevšední zážitky,“ dodává Libuše Novotná Pokorná.
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Ústecké zdravotnické škole bylo sedmdesát let Krajské kolo Ekologické olympiády
se uskutečnilo v Kadani
D
V
ne 27. září 2016 uplynulo
70 let od začátku odborného vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Ústí
nad Labem. Toto výročí si ve
dnech 23. a 24. září připomněli
současní i bývalí zaměstnanci
a absolventi Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy
zdravotnické v Ústí nad Labem.
Slavnostní část začala v obou
budovách školy dnem otevřených dveří pro čestné hosty a bývalé zaměstnance. Následoval
společenský večer na Větruši,
kterého se zúčastnil první náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák, dále pak
zástupci zřizovatele - Ústeckého
kraje, odboru zdravotnictví Ústeckého kraje, Krajské zdravotní
a.s., Ústecké polikliniky a Magistrátu města Ústí nad Labem.
V sobotu 24. září byla škola otevřena absolventům.
Oslavy proběhly v příjemné
atmosféře. Potěšil značný zá-

jem všech, kteří školu navštívili
a netajili se svým překvapením
nad tím, co všechno se změnilo. A co popřát škole do dalších

let? Ze všeho nejvíc asi smysluplnou koncepci vzdělávání
nelékařských zdravotnických
pracovníků s jasně definova-

ným postavením a kompetencemi v praxi.
Připravila: Miroslava Zoubková, ředitelka školy

„Krajského kola ekologické olympiády se v našem kraji
zúčastňuje tradičně velký počet soutěžících, letos jich je na
devadesát. Je to nejpočetněji
obsazené krajské kolo v rámci
republiky,“ uvedl za pořadatele
Jan Eichler.
Cílem soutěže bylo umožnit
vzájemné setkávání studentů
s podobnými zájmy a zaměřením a nabídnout jim možnost
ověřit si své znalosti a dovednosti v oblasti ekologie, ochrany
přírody a péče o životní prostředí a motivovat je k jejich dalšímu
rozvoji. Na podzim a na jaře postupně proběhnou krajská kola
ve všech krajích ČR a v červnu
se ti nejlepší setkají v národním
kole.

Německo-české setkání mládeže

Ředitelka školy Miroslava Zoubková (vlevo) přivítala v budově školy 1. náměstka hejtmana Stanislava
Rybáka (vpravo).

V Hamru mají opravdové machry. Své řemeslo
ovládají truhláři nejlépe z celé republiky
H
amerská Střední odborná
škola v Litvínově, příspěvková organizace Ústeckého
kraje, slaví další velký úspěch.
Její žáci zabodovali na prestižní
celorepublikové soutěži Machři
roku 2016. V kategorii Truhlář
získali první místo.
Cílem soutěže Machři roku,
která má svou tradici od roku
2008, je popularizovat, zviditelnit a zlepšit renomé českého
odborného školství. Žáci mají
možnost poměřit své schopnosti a společně s pedagogy si během setkání vyměnit zkušenosti
a nasbírat potřebné kontakty.
Zároveň mohou širokou veřejnost přesvědčit o vysoké úrovni
jednotlivých řemesel. V Praze
se utkali zástupci čtyřiadvace-

pátek 14. října bylo na
gymnáziu v Kadani zahájeno krajské kolo 22. ročníku
Ekologické olympiády, tradiční
přírodovědné soutěže Českého
svazu ochránců přírody (ČSOP)
pro středoškoláky. Tématem byly
tentokrát biokoridory a biobariéry. Za pořadatelskou základní
organizaci ČSOP Tilia přivítal
koordinátor krajského kola Jan
Eichler při zahájení soutěže hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka.
„Ochrana životního prostředí je zvláště v našem kraji velmi
důležitým tématem a jsem rád,
že se ekologie a ekologická výchova setkává s velkým zájmem
právě u středoškoláků,“ řekl při
zahájení Oldřich Bubeníček.

Žáci Milan Kotulič a Petr Fišer zabodovali na prestižní celorepublikové soutěži Machři roku 2016.

ti škol z Čech i Moravy, kteří
se snažili přesvědčit odbornou
porotu o svých dovednostech

a zručnosti. V kategorii Truhlář
zaznělo zadání: výroba nábytkové zásuvky na ozuby.

„Měli jsme za úkol během
časového limitu tří hodin a na
základě výkresu zhotovit konečný výrobek,“ popisuje jeden
z dvojice vítězů Milan Kotulič
z litvínovské střední školy. Žáci
po celou dobu pracovali zcela
samostatně, pomoc ani rada od
učitele nebyla přípustná.
Škola se pravidelně umisťuje
na předních příčkách různých
soutěží. Ocenění získávají nejen
zástupci oboru truhlář a umělecký truhlář, ale také propagační
grafik, kadeřník, krejčí nebo
aranžér. „Je to úspěch nejen
žáků, ale také učitelů a učitelů odborného výcviku, kteří je
dlouhodobě a výborně připravují,“ říká ředitelka školy Jitka
Francírková.

S

tudenti 3. a 4. ročníku Obchodní akademie a Střední
školy ekologické a zemědělské
oborů Agropodnikání a Ekologie
a životní prostředí se zúčastnili
ve dnech od 26. až 30. září odborné praxe v německém Rübenau v rámci Německo-českého
setkání mládeže projektu společnosti Natura Miriquidica e. V.
Naši studenti společně s německými účastníky projektu
pracovali na místní ekologické
rekultivaci. Jejich práce spočívala v sázení stromů, sečení sena,

tvoření laviček, budování jezírka
a dalších zajímavých mimopracovních aktivitách s německými
přáteli. Studenti zde navštívili
mnoho zajímavých míst, jako
je například farma s téměř vyhynulými druhy hospodářských
zvířat, vydali se na blízká rašeliniště nebo do hornického dolu.
Za týden si každý student odvezl
spoustu nezapomenutelných zážitků a naučil se novým dovednostem.
Připravili: Tereza Jurčičková
a Jakub Žilák, studenti

Studenti sázeli stromy v přírodě.

Žáci vyjeli v rámci projektu do Rakouska Žáci dostali k novému školnímu roku hřiště

V

e dnech 26. a 27. září se vybraní žáci Gymnázia
a Střední odborné školy Klášterec nad Ohří spolu s ředitelkou Jaroslavou Kovandovou a zástupkyní
Liesbet Cvrčkovou vypravili do Rakouska v rámci
projektu „Podporujeme talenty školy“. Tento projekt
spočívá v ocenění reprezentantů školy v krajských
kolech olympiád či žáků s vynikajícími školními výsledky. Tímto motivuje žáky k aktivnímu podílení se
na různých akcích. Letos byl cílem jejich cesty rakouský Salzburg. Žáci tak mohli vidět například Mozartův rodný dům, pevnost Hohensalzburg či si zakoupit originální stříbrnomodré Mozartovy kuličky.
Druhý den bylo v plánu navštívit hned dvě místa.
Ráno to bylo malebné městečko Sankt Wolfgang,
ke kterému také patří rozlehlé jezero Wolfgangsee
a město Hallstatt, kde žáky čekala prohlídka solných dolů.
Za podporu této akce by škola ráda poděkovala městu Klášterec nad Ohří a Ústeckému kraji,

bez jejichž finanční pomoci by byla zahraniční
cesta nereálná.
Připravila: Lucie Plachtová, GSOŠ Klášterec
nad Ohří

Žáci si výlet u našich jižních sousedů užili.

Cukrářka z Ústí získala prestižní cenu

V

e dnech 29. září až 2. října se v rámci veletrhu For
Gastro&Hotel v Praze uskutečnila soutěž odborných dovedností žáků oboru Cukrář na téma

Aipkalievy Botakoz na mezinárodním veletrhu získala první cenu.

„Atraktivní cukrářský výrobek“.
Soutěž zorganizoval Svaz pekařů a cukrářů v České republice.
Velkého úspěchu dosáhla Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
se sídlem v Keplerově 7, která
v konkurenci škol z celé republiky zvítězila.
Soutěžní výrobek žákyně 3.
ročníku Aipkalievy Botakoz
představoval tropický svět. Hodnotící komise ocenila detailně
a kvalitně propracovaný výrobek, který byl z čokolády a marcipánu.
Na soutěž žákyni připravily učitelky odborného výcviku Renata Jírová a Michaela
Fabiánová.

Blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Připravil: Dušan Erban, zástupce ředitele školy

N

ové školní multifunkční
hřiště bylo v pondělí 19.
září slavnostně otevřeno při ZŠ
a SŠ Most, a to za účasti Dagmar Waicové, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého
kraje, ředitelky školy Hany Slapničkové, žáků a jejich vyučujících.
„Díky finančnímu příspěvku
od Ústeckého kraje jsme měli
příležitost vybudovat nové školní hřiště, protože to stávající už
opravdu nesplňovalo svůj pravý
účel. Jsme velmi rádi, že se dílo

povedlo, a my můžeme do sytosti sportovat v novém prostoru,“

uvedla Hana Slapničková, ředitelka školy.

Družstvo z děčínské obchodky postoupilo
do celostátního kola soutěže Ekonomický tým

T

rojice studentů 4. ročníku Evropské obchodní
akademie v Děčíně Filip Vait, Jaroslav Skopec
a Ladislav Mrázik, se zúčastnili krajského kola
soutěže Ekonomický tým 2016 v Chomutově. Soutěže se zúčastnilo devět týmů ze všech obchodních
akademií v Ústeckém kraji. A právě tým z děčínské
„obchodky“ zvítězil.

Vítězové: Filip Vait, Jaroslav Skopec a Ladislav
Mrázik.

První část soutěže byl vědomostní test. Ten obsahoval 60 otázek, na jejichž zodpovězení měly
všechny týmy jednu hodinu. Tematicky byl sestaven z několika okruhů – ekonomika, účetnictví,
právo, písemná a elektronická komunikace a něco
málo i ze statistiky. V tomto testu získal tým cca
75 procent, což byl velmi dobrý výsledek.
Druhá část byla prezentace. Téma se vždy losuje
až na poslední chvíli, aby se dopředu nemohl nikdo
připravit. Letos si musely týmy poradit s tématem
„Nezaměstnanost a její řešení ve vašem regionu“.
Příprava trvala 30 minut, žáci v jejím průběhu
mohli vyhledávat informace na internetu. Samotná prezentace trvala 10 minut a probíhala před
tříčlennou odbornou porotou.
Tým děčínské obchodní akademie se tak v krajském kole umístil nejvýše na stupních vítězů a postoupil do celostátního finále, které se uskuteční 6.
prosince 2016 v Opavě. Nad studenty z akademie
bděl pedagogický doprovod v podobě Jitky Granátové.
Připravil: ředitel EOA v Děčíně, Jiří Petrášek
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psali jsme před deseti lety

Centrum duševního zdraví zahájilo činnost v Chomutově

V odstavcích TEHDY jsou informace z krajských novin
ÚK z listopadu 2006, v částech DNES aktuální situace.

N

TEHDY Za několik týdnů, vlastně chvíli před Vánocemi,
dostanou občané Ústeckého kraje, velký dárek: bude zprovozněn předposlední úsek dálnice D8 v úseku Trmice u Ústí
nad Labem – státní hranice. Stavba za devatenáct miliard
korun má 23,5 kilometru.
DNES Po deseti letech od otevření předposledního úseku by
měli řidiči dostat další velký dárek. Dne 17. prosince by se
měl zprovoznit poslední úsek D8 nad Litochovicemi na Litoměřicku.
Chybějící úsek dálnice
měl být otevřen již dříve. Na vině byl sesunutý
svah.
TEHDY Prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Livií navštívil Ústecký kraj. Celé dopoledne strávil
prezident ve městě Most. Před budovou magistrátu v Mostě
prezidenta a jeho ženu přivítal hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc a primátor města Vladimír Bartl. V programu oficiální
návštěvy bylo na programu především setkání s občany.
DNES Potřetí za dva roky přijede do Ústeckého kraje prezident
České republiky spolu s manželkou. Naposledy zde byl v prosinci loňského roku.
Termín jeho návštěvy
je naplánován na 23. až
25. listopadu a navštíví
například Průmyslovou
zónu Triangle na Lounsku či hornické město
Krupka.
TEHDY V první listopadové dekádě se v Severočeském divadle opery a baletu uskutečnil 39. ročník klavírní soutěže
mladých talentů Virtuosi per musica di pianoforte. O ceny
laureátů ve třech věkových kategoriích se ucházelo 54 mladých virtuózů ze sedmi zemí tří kontinentů. Absolutním vítězem se stal Adam Gemrot z České republiky.
DNES Mladí klavíristé do 16 let se od středy 9. do pátku
11. listopadu představí
v krajském městě u příležitosti mezinárodní
soutěže Virtuosi per
musica di pianoforte,
která je součástí programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje. Proběhne už její 49. ročník.
TEHDY Hejtman Jiří
Šulc se zúčastnil slavnostního otevření závodu společnosti Zanini CZ, s.r.o., která je
českou pobočkou firmy Zanini Auto Grup.
Tato španělská rodinná firma v Kadani na
soukromé průmyslové
zóně Královský vrch otevřela závod pro výrobu ozdobných
krytů automobilových kol, mimo jiné pro automobily značky Škoda.
DNES Do průmyslové zóny (mimochodem skončila v roce
2004 na druhém místě v kategorii Průmyslová zóna s největším ekonomickým přínosem) Královský vrch se za ta
léta „nastěhovalo“ hned několik firem. Prvním investorem
v zóně byla japonská firma Oiles Corporation Japan (2003).
Letos se byl hejtman Oldřich Bubeníček například podívat
v Kadani do společnosti DoorHan, s. r. o.
TEHDY Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc navštívil nově
zrekonstruovanou jídelnu U Kantora Hotelové školy v Teplicích. Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje patří
k nejlepším a nejprestižnějším školním zařízením v kraji.
Generální rekonstrukce nové jídelny trvala jeden rok.
DNES Jídelna U Kantora i po 10 letech provozu plní svůj
účel. Zajišťuje stravování pro žáky Hotelové školy, ale především poskytuje zázemí pro odborný výcvik. Své pracoviště zde najdou žáci
oboru kuchař, číšník
i cukrář. Provoz jídelny je částečně hrazen
z rozpočtu školy, částečně si na sebe jídelna
vydělá provozováním
doplňkové činnosti.

ovou službu pro lidi s duševním onemocněním slavnostně otevřeli v Chomutově
zástupci tří stěžejních subjektů
- Fokus Labe, Psychiatrické léčebny Petrohrad a Ústeckého
kraje, který spolu s vedením
odboru zdravotnictví reprezentoval 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák. V nových prostorách se sešla řada významných
osobností z politické, sociální
i zdravotnické sféry, stejně jako
zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.
„Jedná se o jednu z prvních
nestátních institucí v republice, která si klade za cíl sladit
sociální systém se zdravotnickým,“ uvedla ředitelka Fokusu
Labe Lenka Krbcová Mašínová.
Zúročují tak zhruba jeden a půl
roční spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, která
je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. „Záměrem našeho týmu je snižovat stavy hospitalizovaných lidí s duševním
onemocněním a přiblížit je zpět
běžnému životu,“ dodala. Už
nyní je snahou týmu pracovníků

Přestřižení pásky při slavnostním zahájení provozu Centra duševního zdraví se ujali (zprava) Stanislav
Rybák, Jaroslav Krákora, Lenka Krbcová Mašínová a ředitel Psychiatrické léčebny Petrohrad Ladislav Henlín.

nového Centra duševního zdraví
v Chomutově mimo jiné zkracování nemocniční péče či podpora domácí hospitalizace. Po šesti
týdnech od samotného rozjezdu
aktuálně pracují s 25 klienty.

Technologie pro bezpečná
města se představily v Bílině

S

tarosty měst a obcí spolu se
zástupci městských policií
napříč Ústeckým krajem přivítal
v Bílině hejtman kraje Oldřich
Bubeníček při příležitosti konání konference s názvem Technologie pro bezpečná města, nad
kterou rovněž převzal osobní
záštitu.
„Bezpečnost na ulicích i ve
veřejných prostorech je důležitým faktorem, na který se musíme zaměřit na všech úrovních,
ať už z pohledu krajských úřadů, tak z hlediska měst a obcí,“
řekl v úvodních slovech Oldřich
Bubeníček. I když se při ochraně zdraví a majetku stále nelze
obejít bez účasti konkrétního lidského činitele, při řízení a správě
obecního majetku, bezpečnosti
a ochraně osob jsou stále více
využívány moderní technologie.
„K Ústeckému kraji máme téměř
srdeční vztah, protože je prvním,
kam jsme začali dodávat naši
technologii,“ uvedl Jiří Tomčala,
ředitel společnosti NAM systém,
která byla spolupořádajícím
partnerem konference.

V rámci konference nechyběly ani informace o kamerových
systémech, defibrilátorech či
systémech pro přivolání pomoci
v budovách i na veřejném prostranství, stejně jako informace
o řízení veřejného osvětlení či
monitorování vozidel a osob
pomocí nových technologií. Pozornost účastníků si však získal
především vystavený bezpilotní
letoun Trimble UX5 HP, který
prezentovala společnost Heros
Geodézie z Chomutova.

Podporu nově vzniklé instituci vyslovil spolu s 1. náměstkem
hejtmana Stanislavem Rybákem
také poslanec Parlamentu ČR
Jaroslav Krákora. „Jsme lidem
v této oblasti mnoho dlužni, fi-

nanční pomoc je nutno prosadit,“
dodal. Pozitivní přístup ministerstev tlumočily rovněž Melanie Zajanová z Ministerstva práce a sociálních věcí a Daniela Matějková
z Ministerstva zdravotnictví.

Uživatelům se dostává plný komfort

D

omov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky,
příspěvková organizace Ústeckého kraje poskytuje sociální
služby pro celkem 71 uživatelů
Domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Chráněného bydlení (CHB).

Služba DOZP je poskytována
uživatelům s vysokou mírou podpory ve čtyřech objektech v obci
Brtníky, které jsou postupně
rekonstruovány v duchu transformace a humanizace sociální
služby. V rámci domácností je zde
služba poskytována v prostředí
blízkém běžnému prostředí bez
institucionálních prvků ústavů.
Uživatelé služby mohou využít
nabídky terapeutických činností
v dílnách (keramická dílna, výroba svíček, batikování, práce se

dřevem apod.) včetně relaxačních
a rehabilitačních aktivit v relaxačním bazénu vnitřním i venkovním, v multi smyslové místnosti či
venkovní tělocvičně areálu.
Za podpory zaměstnanců
uživatelé získávají či si udržují
schopnosti sebeobsluhy v rámci
chodu běžných domácností. Někteří se připravují na možný přechod do služby s nižší mírou potřebné podpory, do Chráněného
bydlení. Vize zařízení je snížit
kapacitu DOZP ve prospěch navýšení služby CHB tak, aby bylo
dosaženo humanizace sociální
služby DOZP.
Služba Chráněné bydlení
je poskytována v pronajatých
bytech ve městech Rumburk
a Varnsdorf a jejími uživateli
jsou osoby, které potřebují nižší míru potřebné podpory. Tito
uživatelé mají zaměstnání ať již
na volném trhu práce či v chráněných dílnách. Za podpory zaměstnanců si sami nakupují.

Bezpilotní letoun byl největší
atrakcí.

Oslava Dne seniorů v Lounech

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se na pozvání senior klubu Pomoc bližnímu
Louny a Domova U Pramene
Louny zúčastnil v lounském kulturním domě Zastávka společenského odpoledne k oslavě Dne
seniorů. Seniory přišli pozdravit
i představitelé města Louny, saského partnerského města Zschopau a další hosté.
„Rád jsem přijal pozvání na
toto milé setkání, protože si vážím
seniorů za jejich přínos k rozvoji
kraje během jejich aktivního pracovního života. Počátkem října

slavíme Mezinárodní den seniorů,
který je příležitostí seniorům poděkovat a popřát jim dobré zdraví
a spokojený život při jejich zaslouženém odpočinku i při jejich kulturních, sportovních a společenských aktivitách,“ řekl ve zdravici
hejtman Oldřich Bubeníček.
V kulturním programu vystoupily děti ze Speciální mateřské
školy Louny, členky senior klubu
Pomoc bližnímu Louny a mažoretky a pěvecký sbor ze základní
umělecké školy. Hejtman rovněž
předal ocenění účastníkům soutěže Senior Art z okresu Louny.

Účastníci soutěže Senior Art dostali věcné ceny.

Uživatelé si nemohou na nic stěžovat.

Senioři oslavili svůj svátek v Mostě

M

ezinárodní den seniorů se
letos v sobotu 1. října slavil
v Ústeckém kraji podruhé, podobně jako loni, ve statutárním
městě Most. Bohatý odpolední
program organizovala Krajská
rada seniorů Ústeckého kraje
a celou akci finančně podpořil
Ústecký kraj i statutární město
Most. Zaplněné 1. náměstí seniory a dalšími návštěvníky přišel
v Mostě pozdravit hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
a předseda ústecké Krajské rady
seniorů Alois Malý.
„Děkuji všem seniorům za jejich práci, kterou během svého
ekonomicky aktivního života vě-

novali ke zlepšování života v našem kraji. Přeji vám samozřejmě
aktivní život i v době vašeho zaslouženého odpočinku, dále dobré zdraví a kvalitní zdravotnické
služby, pokud je budete potřebovat,“ obrátil se v úvodu k seniorům hejtman Oldřich Bubeníček.

Účinkující bavili seniorské publikum.

Ústecký kraj
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Hejtman ocenil vítěze soutěží Senior Art 2016
a Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje
P
ro téměř pět set seniorů
uspořádal Ústecký kraj v prostorách mosteckého divadla slavnostní ceremoniál při příležitosti
vyhlášení třetího ročníku soutěže
Senior Art 2016 a Nejaktivnějšího klubu seniorů. Ocenění si ví-

tězové převzali z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a Pavla Csonky, předsedy
poradního orgánu pro seniory
a zdravotně postižené Ústeckého
kraje a předsedy Krajské rady seniorů Aloise Malého.

„Všechna díla, která vznikla
v rámci soutěže Senior Art, jsou
ukázkou snoubení životní zkušenosti, talentu a nadšení. Jsem
rád, že v Ústeckém kraji máme
tak aktivní populaci seniorů

a i do budoucna se budeme neustále snažit zlepšovat jak podmínky pro život seniorů, tak aktivity na podporu ducha i těla,“
říká hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.

Kategorie kresba, malba, grafika:

1. Vladimír Kuděla		
2. Josef Tóth		
3. Květa Nováková		
1. Zdeněk Brabenec		
2. Alena Pavlíková		
3. Jaroslav Harapát		

Tady žil, tady zemřel
Portrét muže
Třešně

Kategorie fotografie:

Dáma s kloboukem
Za ostnatým drátem
Opar nad železničním mostem

Kategorie ruční práce:

1. Vlasta Podlahová		
2. Verona Kadarová		
3. Zdeňka Kakutová		

Pavel Csonka, předseda poradního orgánu pro seniory a zdravotně
postižené Ústeckého kraje, předává cenu za Nejaktivnější klub seniorů
Klubu důchodců ČD – DKV Ústí nad Labem.

V listopadu bude v mosteckém
muzeu představen vzácný obraz

O

sudy uměleckých děl bývají často velmi spletité
a rozplétání jejich příběhů často připomíná detektivní práci.
Mezi takováto umělecká díla patří i obraz Vražda jeptišek v Zahražanech, který se na začátku
letošního roku vrátil po téměř
sto letech „domů“. Ve středu
9. listopadu bude v mosteckém
oblastním muzeu slavnostně
představen veřejnosti. Obraz
se stane základem nové expozice věnované starému Mostu,
takže zájemci si jej budou moci

následně prohlédnout v běžné
otevírací době muzea.
Obraz byl vyhotoven ve druhé
polovině 17. století. Autora obrazu dnes neznáme a z uměleckého
hlediska nejde o nijak mimořádné dílo. Z hlediska historického
a kulturního má však velkou
cenu, neboť připomíná část jedné z nejvýznamnějších událostí
v historii města, tedy úspěšnou
obranu před nájezdem pražských husitů v čele s Janem Želivským na tehdy katolický Most,
k němuž došlo v roce 1421.

Paličkované květy
Špička na vánoční stromeček
Háčková dečka

Smyslem soutěže Nejaktivnější klub seniorů je představit aktivity
lidí staršího věku. Oceněny byly čtyři nejaktivnější kluby v kraji:
1. místo Klub důchodců ČD – DKV Ústí nad Labem
2. místo Klub českých turistů odbor TK Štětí
3. místo Klub seniorů Meziboří
3. místo Klub seniorů „Sluníčko“ Česká Kamenice

Módní přehlídka pomohla
dětem bez rodiny

V

yprodané mostecké divadlo
vidělo benefiční akci, při
které se vybíraly peníze nejen na
děti z dětských domovů. Celkem
bylo předáno 120 tisíc korun.
Děti z Klokánka v Teplicích
a Ústí nad Labem získaly 40 tisíc,
děti z domova ve Vysoké Peci dostaly také 40 tisíc. Symbolický šek
na 20 tisíc pro Nadační fond Veroniky Kašákové předali také litvínovští hokejisté. Přispěl i Jiří Šlégr.
Během večera předvedly na
mole šaty z teplického salonu
Delta známé modelky a missky.
Představila se zde Nikol Švantnerová (Česká Miss 2015), Lucie Šlégr (Miss ČR 2005), Len-

ka Taussigová (Miss Sympatie
2002) či Inna Puhajková moderátorka televize Nova. V roli modela se ukázal například Tomáš
Martinka (mistr Global 2016).

lavnostní zakončení projektu Revitalizace kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku proběhlo
v prostorách zrekonstruovaného objektu za účasti hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka
a řady významných zahraničních i tuzemských partnerů
a hostů, mezi nimiž nechyběli
ani zástupci Norské ambasády
a šlechtičtí potomci zakladatelů kostela i přilehlého kláštera,
manželů Sweerts-Sporck.
Pod taktovkou Spolku pro obnovu památek Úštěcka reprezentovaného jejím předsedou

Josefínské slavnosti přivítaly
historická vojska z celé Evropy

Moderátorka Eva Decastelo sice
už jen módními přehlídkami nežije,
ale v Mostě podpořila bohulibou činnost. Na benefičním večeru byl přítomen i sám hejtman, který předal šek.

D

o bitev 18. století, mezi vojska a vše, co k nim patří, zavítali návštěvníci letošních Josefínských slavností. Ty se konaly
v Terezíně také za podpory Ústeckého kraje, jehož zastupitelé
zařadili akci vzhledem k jejímu
významu do programu Rodinného stříbra.
„Vážíme si podpory Ústeckého kraje, kterou našemu městu

Na bitvu se obě strany důkladně
připravily.

věnuje,“ řekl při zahájení hlavní
den akce starosta Terezína Daniel Trapani. Jak dodala krajská
radní pro oblast kultury a památkové péče Jitka Sachetová,
která se osobně zúčastnila sobotního programu, Josefínské
slavnosti svým významem dalece přesahují hranice regionu
i České republiky. Potvrzuje to
nejen účast zahraničních návštěvníků především z okolních
zemí, ale také značný zájem ze
strany mezinárodních historických vojenských nadšenců. Ani
letos nechyběli například Němci, Poláci, Rakušané či Maďaři.
V rámci slavností proběhly doprovodné kulturní akce, ukázky
historických řemesel a tradiční
lidový jarmark.

Tomášem Hlaváčkem se s pomocí majitele kostela Vladimíra
Přibyla a především za výrazné dotační podpory Norských
fondů podařilo za pouhých 14
měsíců zachránit a zpřístupnit
historickou barokní památku
široké veřejnosti.

Vnitřek kostela vypadá krásně.

Letos navštívilo zámek
v Jimlíně téměř 15 tisíc turistů

Z

ámek Nový Hrad v Jimlíně
u Loun, příspěvková organizace Ústeckého kraje, uzavřel
v neděli 9. října 2016 předčasně
turistickou sezonu. Důvodem
je začínající nová etapa rekonstrukce areálu, tentokrát zaměřená na odvodnění všech tří nádvoří a úpravu cest.
V současné době probíhá také
restaurátorský průzkum v interiérech, které doposud neprošly

Restaurátorský objev - trám
malovaného záklopového stropu.
Foto: Vít Pávek

krátce

N

a Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Střední odborné
škole služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvkové organizaci, se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruovaného kadeřnického salonu. Poděkování
patří zejména zřizovateli školy, tedy Ústeckému kraji.

Z

a účasti prvního náměstka hejtmana
Stanislava Rybáka a krajského radního Ladislava Drlého proběhl v Chomutově 1. ročník veletrhu nových obchodních
partnerství s názvem „Krušnohorský
Byznys Day“. Jeho cílem bylo nabídnout, propojit a prohloubit spolupráci v rámci Ústeckého kraje s mnoha partnery nejen
v podnikatelské sféře, ale i ve státní správě a samosprávě.

P

artnerská města Vršac a Bela Crkva
navštívila v polovině září v rámci
probíhajícího projektu zahraniční spolupráce se Srbskem delegace Ústeckého kraje. Projekt, který letos kraj spolu
s partnerskými institucemi realizuje, prezentoval u srbských
partnerů tradiční česká jídla, představil kulturní zvyky i malou
kuchařku tradičních českých a srbských pokrmů.

V

opatském chrámu cisterciáckého
kláštera v Oseku se uskutečnil v neděli 25. září koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR k 700. výročí narození
Karla IV. Světovou premiéru koncertu s názvem Korunovace
českých králů si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček s manželkou.

V

Krajské zdravotní, a. s., proběhlo
II. pracovní setkání nemocničních
ombudsmanů a zaměstnanců nemocnic zabývajících se agendou vyřizování
podnětů zaměstnanců, pacientů a veřejnosti z celé České republiky. Akce se konala pod záštitou 1. náměstka hejtmana
Ústeckého kraje Stanislava Rybáka.

N

Opravený kostel v Konojedech
se představil veřejnosti

S
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zásadní rekonstrukcí, jedná se
hlavně o Rytířský sál, vstupní
schodiště, arkádovou chodbu,
barokní salónky, či panskou oratoř. A právě v oratoři, z níž dávní
majitelé zámku shlíželi do kaple,
bylo započato se zkoumáním
původních omítek, ale i s průzkumem nadstropní části, v níž
byl v úterý 11. října objeven další
malovaný záklopový strop tvořený převážně čtyřmi trámy a malým množstvím malovaných záklopových prkének.
Letos si našlo cestu na zámek
téměř 15 tisíc návštěvníků. Jedná se o nárůst oproti loňskému
roku o 2,5 tisíce lidí. Přes 12 tisíc lidí zavítalo pak i na kulturní
akce, kdy nejnavštěvovanější
byly bezpochyby březnové Velikonoce, které si nenechalo ujít
téměř 4,5 tisíce návštěvníků.

a krajském slavnostním shromáždění
v Mostě byly předány 68 dárcům krve
Zlaté kříže Českého červeného kříže 2. třídy jako ocenění za 120 a více bezpříspěvkových odběrů. Této události se zúčastnili
zástupci oblastních spolků Českého červeného kříže Most a Teplice, představitelé Ústeckého kraje a společnosti Krajská zdravotní.

V

láda schválila nařízení o příspěvku ke
zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem
činnosti právnických osob zabývajících se
těžbou uhlí nebo uranu. Návrh předkládal ministr průmyslu
a obchodu Jan Mládek. Na kompenzace dosáhnou i propouštění horníci z Mostecka, a to v maximální výši 5 300 Kč měsíčně.

Ú

stecký kraj hostil ve dnech 29. a 30.
září pracovní setkání zástupců krajů
pro oblast krizového řízení. Setkání, které se uskutečnilo v Úštěku, se zúčastnili
představitelé 12 krajských úřadů napříč
celou republikou. Problematika krizového řízení a připravenost na mimořádné situace patří k prioritám všech krajů v ČR.

S

lavnostní udílení cen Vědecké rady
Krajské zdravotní, a.s. proběhlo
při příležitosti konání Výroční vědecké
konference Krajské zdravotní v Ústí nad
Labem za účasti hejtmana kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho 1. náměstka Stanislava Rybáka, který
nad akcí převzal také osobní záštitu.

V

Ústeckém kraji končí předčasně
základní školu téměř 10 procent
dětí. V mezikrajském srovnání to představuje jasně nejhorší výsledek ze všech
krajů České republiky. Podle analytika organizace Člověk v tísni Daniela Hůle, končí v regionu
v 8. třídě osm procent a v 7. třídě dvě procenta dětí.

D

ruhý říjnový víkend se stal areál
Zahrady Čech dějištěm významné
gastronomické události v severních Čechách - 4. ročník akce Gastro Food fest.
Mezi čestnými hosty byla Halina Pawlovská či známý český kuchař Zdeněk Pohlreich. Návštěvníci ochutnali evropskou i exotickou kuchyni (například cvrčky
s kuskusem a zeleninou).

V

yšší odborná škola a Střední odborná škola strojní, stavební a dopravní v Děčíně pořádá v sobotu 26. listopadu
od 9 do 13 hodin den otevřených dveří. A to jak ve středisku
v ulici Čs. armády, tak i ve středisku v ulici Slovanská, kde
budou příchozím nastíněny podmínky výuky jednotlivých
technických oborů. Navíc obory Elektrická trakce v dopravě,
Železniční doprava a přeprava a u stavebních oborů Vodohospodářské stavby a Dopravní stavitelství se studují v regionu
jen a pouze na děčínské škole. Kromě informací o studiu si
mohou zájemci prohlédnout všechny odborné učebny a domov mládeže. Podívat se mohou také na modelovou železnici
nebo kovárnu. Více informací na www.prumkadc.cz.
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Pažit na stadionech Ústeckého kraje přinesl
fotbalovým mladíkům postup z kvalifikace

Č

eská reprezentace fotbalistů do 19 let
uzavřela na Městském stadionu v Ústí
nad Labem kvalifikační boje o postup na
červnové Mistrovství Evropy U19, které se
bude konat v Gruzii. V základní skupině prohráli svěřenci Jana Suchopárka pouze se silnou Francií a postupují tak z druhého místa
do další fáze kvalifikace, která se uskuteční
na jaře příštího roku. Ti nejlepší se už kvalifikují rovnou na EURO.
Česká „devatenáctka“ začala turnaj na
teplických Stínadlech vysokou výhrou 5:0
nad Estonskem. Poté zvítězila v Ústí nad
Labem 2:1 nad Slovinskem a účinkování ve
skupině zakončila prohrou s favorizovaným
týmem galského kohouta 0:2.

Cíl je tedy splněn. „Chtěli jsme vyhrát
všechny tři zápasy. Dneska bylo ale vidět,
že nám do té úplné špičky schází ještě hod-

Češi se rvali proti stejně starým Francouzům
o každý míč, ale nakonec prohráli 0:2. Foto: Karel Dvořáček (www.sportyusti.cz)

ně kvality a práce s míčem. Postrádal jsem
v některých fázích i trochu odvahy. Na druhou stranu první poločas nebyl z naší strany
špatný. Po přestávce mohl dát soupeř ještě
víc gólů. Cíl je tedy splněn, i když třeba proti
Slovinsku jsme měli štěstí,“ uvedl po utkání
s Francií trenér U19 a bývalý reprezentační
obránce Jan Suchopárek.
1.

Francie

2-1-0

7:1

7

2.

Česká republika

2-0-1

7:3

6

3.

Slovinsko

1-1-1

7:3

4

4.

Estonsko

0-0-3 0:14

0

Žákyně SC 80 Chomutov Beavers se staly mistryněmi ČR

C

homutovský softbalový klub
SC 80 Chomutov Beavers
má opět titul mistra republiky.
Po jedenácti titulech mužů z minulých let ho tentokrát neobvykle získaly žákyně. V klubu věří,
že tím začínají úspěchy další generace „bobrů“.
Softbalistky letos obsadily
až druhé místo v druholigové
tabulce. Mistrovství republiky
se naštěstí hrálo formou třídenního finálového turnaje a právo

zúčastnit se ho měly kromě prvních pěti týmů z 1. ligy i tři nejlepší celky z druhé ligy.
Děvčata prošla těžkou základní skupinou a dostala se až do finále, kde na ně čekal tým Arrows
Ostrava. Severočešky zvítězily
5:1 a mohly propuknout oslavy.
Chomutov hraje kategorii žákyň
teprve druhým rokem. Již loni
dokázal z otevřené druhé ligy
vybojovat účast na mistrovství
republiky a v něm 5. místo. Le-

tos tým dosáhl na titul. Na finálovém turnaji inkasoval pouhé
dva body a Aneta Truncová byla
vyhlášena nejlepší nadhazovačkou. Cílem pro další sezonu
nemůže být nic jiného než obhajoba titulu.
Horní řada zleva: Barbora Fleková, Kateřina Kindermannová, Šárka
Umlaufová, Diana Rozkovcová, Eliška Peterková, Anežka Prontekerová,
Alexie Moravčíková, Andrea Matlachová a Daniela Nahodilová.
Spodní řada: Aneta Truncová, Štěpánka Boučková, Tereza Kursteinová a Lucie Plosová.
Trenéři: Štěpánka Boučková, Pavel Kurstein a Martin Chmelík.

Mezinárodní taneční festival v Ústí nad Labem se blíží

D

ruhý listopadový víkend (11. a 13. listopadu) se v ústeckém Sportcentru
Sluneta uskuteční již 47. Mezinárodní taneční festival. Jedná se o třídenní unikátní
tradiční taneční akci, která byla zařazena do
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
V pátek startuje festival programem nazvaným „Friday Night Dance Fever“, v němž
se představí se svými vystoupeními taneční
kluby z Ústecka. Mladí tanečníci budou soutěžit v atraktivních battlech v hip-hop a disco
dance. Aktivně zapojit se mohou i jejich rodiče
a kamarádi, a to v soutěži neregistrovaných
tanečníků v tancích cha-cha a waltz o finanční
a věcné ceny a stejně jako v loňském roce o víkendový pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu.
Sobotní program začne předkoly soutěží světového tanečního okruhu WDSF
International Open ve standardních a la-

Na akci vystoupí i jeden z nejúspěšnějších
českých párů Tara Bohak a David Odstrčil.

tinsko-amerických tancích a soutěžemi Taneční ligy 2016. Finálová část by měla začít
úderem 17. hodiny a je v něm pro diváky
připraveno Mistrovství států Visegrádské
skupiny (DSE Visegrad Group DanceSport
Team Championship), v němž se představí
reprezentanti České republiky, Slovenska,
Maďarska a Polska v latinsko-amerických
a standardních tancích v kategoriích Junior II a Dospělí. „Program bude moderovat
Jolana Voldánová a Milan Šatan,“ nastínil
Petr Barnat, hlavní organizátor festivalu. Na
Slunetě se bude tančit i v neděli, kdy budou
k vidění soutěže světového tanečního okruhu WDSF Open v kategoriích Senior.
Na webu www.mtf-usti.cz je již možné
rezervovat si vstupenky. Ty jsou k dispozici
i v informačním centru (Palác Zdar) a v pokladně Domu kultury Ústí n. L.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali
Sportcentrum Račice, kde se příští rok v srpnu bude konat Mistrovství světa v rychlostní kanoistice. Správně odpověděli a byli
vylosováni: Štěpánka Chaloupková z Teplic, Jiří Šeda z Ústí nad
Labem a žáci 5. třídy ze Základní školy T. G. Masaryka ve Štětí.
Všem výhercům gratulujeme.

Dnes zavítáme do malebné
obce, ležící v údolí řeky Ploučnice. Památka, jejíž zasvěcení
a umístění hádáme, se zde nalézá přes sedm století a byla několikrát přestavována. Vnitřní
vybavení bylo natolik cenné, že
bylo vystaveno v Národní galerii
v Praze. Po letech nedostatečné
údržby bylo započato s rozsáhlou obnovou objektu, zahrnující
stavební i restaurátorské práce.
Pro záchranu a obnovu této kulturní památky vznikla v místě
občanská iniciativa, v minulých
letech se zde uskutečnila velká

pouť a díky úspěšné dlouhotrvající obnově se místo stává kulturním a duchovním centrem obce.
Objekt je zpřístupněn veřejnosti, zájemci o prohlídku mohou
kontaktovat průvodce, který nabídne výklad i upomínkové předměty. Ústecký kraj přispěl v roce
2015 z Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje na opravu
dřevěných konstrukcí částkou
140 000 Kč. Víte, o jakou památku se jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 16. listopadu 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
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Umělecké zpracování skla představí výstava Ryté sklo teplické
rodačky a zástupkyně nejmladší
sklářské generace Lady Semecké,
která působí na VŠUP v Praze.
K vidění od 11. listopadu do 8. ledna 2017. Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků věnovaná
700. výročí narození Karla IV. Jedinečná výstava spojená s vládou
Lucemburků v severozápadních
Čechách. Prodloužena do 13. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ
Výstava Chleba za milion vás
zavede na počátek německé krize do 20. let 20. století. Expozice
představí tento významný milník
evropských i světových dějin. K vidění až do konce ledna 2017.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Portréty z Čech a Moravy je poctou osobnostem, které
určovaly a spoluvytvářely dvacet
let česko-německých vztahů. Celkem 54 portrétů bude k vidění od
16. listopadu do 24. února 2017.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců vám představí exponáty

doby kamenné z celé střední Evropy o nejstarších zemědělcích.
Exponáty budou doplněny trojrozměrnými modely neolitického
osídlení, replikami nástrojů, krátkými filmy i zvukovými efekty. Výstava potrvá do 20. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Dráteníkův rok je výstavou
drobných i větších oček vytvořených z tisíců drátků a oček. Přijďte
se do 31. prosince na vlastní oči
přesvědčit, co vše je možné z drátků a oček vyrobit.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Doba dřevěná, doba
minulá je poctou dřevu, které člověka provází od nepaměti. Expozice představí řemesla zabývající
se zpracováním dřeva a výrobou
dřevěných předmětů majících
dlouholetou tradici i nástroje, které k tradičním řemeslům patří, ale
z nichž jsou některé dnes již málo
známé. K vidění od 15. listopadu
do 15. ledna 2017

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM
Expozice U Šálku čaje představí rozmanitou čajovou keramiku
a různé druhy čajů v Churchillově
ulici. K vidění do 29. listopadu.

křížovka o ceny

O

tázka Na pomezí jakých dvou krajů leží Geierwaldersee? byla
tajenkou naší zářijové křížovky. Odpověď na ni byla: Saska a Braniborska.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Miroslav Pecina z Loun, Olga Podoláková z Chlumce, Jaroslav Adolf z Vilémova, Vladimíra Seredínová
z Litvínova a Lubomír Šrámek z Jirkova. Všem k výhře upřímně
blahopřejeme!
I naše říjnová 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 16. listopadu, 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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