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Kompletní přehled linek
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Krása zaplavila Ústí
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slovo hejtmana

Startuje program Rodinné stříbro 2017

V

dubnu se uskuteční první akce z kalendária Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Jedná se konkrétně o 15. ročník
soutěžní a prodejní přehlídky vín Vinařské
Litoměřice ve dnech 21. - 22. dubna. Tradiční výstava prezentuje to nejlepší z českých
a moravských vín, ale i vína zahraniční,
a koná se v Domě kultury a na Gotickém
hradě v Litoměřicích. Význam akce podtrhuje i to, že nad letošním ročníkem převzal dokonce záštitu i prezident republiky Miloš Zeman.
Tradiční vinařská přehlídka
propaguje Ústecký kraj i jako
vinařskou oblast, přispívá k zachování tradic a kulturních
hodnot a má význam pro podporu kulturního dění v regionu. Proto je tato událost zařazena
do krajského programu, který nese název Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
Pod pojmem rodinné stříbro si mnozí vybaví něco cenného,
k čemu má rodina úctu, čeho si váží a cení, co si pečlivě chrání
a předává z generace na generaci. V zájmu udržení kontinuity
a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu se na nich podílí Ústecký kraj poskytnutím
finanční podpory, v některých případech i formou spolupořadatelství. Kraj má zájem, aby byl spojován s aktivitami uvedeného
druhu a aby tak pomohl zachovat a dále předávat tradice.
Já sám se s rodinou zúčastňuji akcí Rodinného stříbra, kterých
je v letošním roce dvacet šest. Jedná se akce a události s různorodým zaměřením a pořadateli umístěnými od Šluknovska na Děčínsku až po Klášterecko na Chomutovsku. Těším se zejména na
Memorial Air Show na roudnickém letišti, na ústecký půlmaraton, na krajské dožínky v Peruci, na Mezinárodní folklorní festival
v Krásné Lípě, na dostihovou Velkou letní cenu Ústeckého kraje
na mosteckém hipodromu, na soutěž mladých klavíristů Virtuosi per Musica di Pianoforte a na litoměřickou Zahradu Čech. Do
akcí rodinného stříbra též patří například Novohradská pouť na
krajském zámku Nový Hrad v Jimlíně a soutěž o Regionální potravinu Ústeckého kraje. Snad se na mě nebudou pořadatelé dalších významných akcí zlobit, že jsem je právě nevyjmenoval, ale
všechny akce a všichni organizátoři si ocenění zaslouží. Už proto,
že se starají o dobré jméno Ústeckého kraje.
Jsem rád, že ty nejlepší projekty s podporou kraje se mění v rodinné stříbro. Logo programu Rodinné stříbro pak znázorňuje symbol
srdce, tedy toho, co je nám nejdražší a o co musíme pečovat.

Budou se opravovat silnice
v sousedství dálnice D8

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a náměstek
hejtmana pro dopravu a silniční
hospodářství Jaroslav Komínek
se zúčastnili ve čtvrtek 9. března společného jednání zástupců
státní správy, samospráv a veřejnosti ve Velemíně k aktuálnímu
stavu po zprovoznění dálnice D8
v úseku Lovosice – Řehlovice.
„Vítám, že se z iniciativy Velemína koná toto jednání. Dokončení dálnice přes České středohoří přineslo mnoho pozitiv, řadu
věcí však zbývá ještě vyřešit,“
komentoval setkání hejtman Oldřich Bubeníček.
Jednání se zúčastnili mimo jiné
také ministr dopravy Dan Ťok
a generální ředitel Ředitelství
silnic a dálnic Jan Kroupa. Jednání, které se konalo z iniciativy
starosty obce Velemín Petra Křivánka, zhodnotilo změny v do-

pravě, které přineslo zprovoznění zbylého úseku dálnice D8
a připomnělo problémy, které nejsou doposud vyřešeny – oprava
drážního tělesa po sesuvu půdy,
úprava podzemních vod nad obcí
Prackovice nad Labem, protihluková opatření, výsadba náhradní
zeleně za odtěžené dřeviny.
Jedním z hlavních témat byly
také opravy silnic I., II. a III. třídy po škodách vzniklých v souvislosti se stavbou dálnice. ŘSD
ČR potvrdilo zajištění opravy
komunikací I. třídy, ostatní komunikace by měl opravit kraj na
základě finančních prostředků
poskytnutých ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. O převodu financí probíhají intenzivní
jednání. Obecně byl účastníky
jednání kladně hodnocen úbytek
tranzitní dopravy na dřívějších
objízdných trasách.
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Jeden kraj – tři různé ZOO,
do prodeje půjde hned tisíc vstupenek

O

d 1. dubna letošního roku
bude opět pokračovat společný projekt Ústeckého kraje
a tří zoologických zahrad, které
se na jeho území nacházejí –
Podkrušnohorského zooparku
Chomutov, ZOO Děčín a ZOO
Ústí nad Labem. Stejně jako
v loňském roce budou mít návštěvníci možnost zakoupit si
za zvýhodněnou cenu společnou
vstupenku a během letní sezony
navštívit všechny tři turisticky
oblíbené objekty. Tím, že každá
zoo má jiný charakter, chová
jiná zvířata a má jinou nabídku
aktivit, bude návštěva specifická a jedinečná. Navíc, co se týče
vzdálenosti, jsou pro obyvatele
Ústeckého kraje všechny tři zoo
dobře dostupné, takže tento tip
na výlet lze pohodlně využít.
„Hlavní výhodou společné
vstupenky je její cena. V rámci
tohoto projektu vyjde o desítky
korun levněji než běžné vstupné, pro dospělého to bude 260
korun a pro děti 140 korun.
Jsme velmi rádi, že můžeme
podpořit akci, kde se dokázaly
domluvit hned tři zoo a připravit zajímavých program nejen
pro rodiny s dětmi,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro oblast
cestovního ruchu Zdeněk Matouš. Nabídka vstupenek je ovšem omezená a v oběhu je jen

Radní Ústeckého kraje s kompetencí pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš při krmení
slonů v ústecké zoo.

1000 kusů, které si návštěvníci
nemohou zakoupit jinde než
v pokladnách příslušných zoologických zahrad.
Při nákupu a návštěvě každé
zoo získá majitel dárek v podobě magnetky. Její motiv (zvíře)
je v každé zoo jiný, ale grafic-

ké provedení je stejné, takže
vlastně půjde o originální sérii.
Při návštěvě každé zoo získá
příchozí na vstupenku razítko,
a pokud se mu podaří navštívit
všechny tři zahrady do 31. října
2017, bude zařazen do slosování o ceny. Hlavní výhrou bude

víkendový pobyt. Celou kampaň opět podpoří Ústecký kraj
na svém turistickém portále
Brána do Čech. Logo projektu,
který propaguje čtyři destinační regiony kraje, se bude opět
objevovat na všech materiálech
i na vstupenkách.

Labská stezka získala ocenění v Berlíně Kraje požadují od vlády jednu miliardu
abská stezka je nejoblíbeněj- v rámci českého galavečera na korun na mzdy řidičů autobusů

L

ší cyklostezkou v Německu
a na žebříčku oblíbenosti strmě
stoupá i její český úsek, který
vede z nemalé části i skrz Ústecký kraj. Pole průzkumu německého cykloklubu „ADFC-Travelbike Radreiseanalyse 2017“
je již pátou nejoblíbenější cyklotrasou Němců v zahraničí.
Nemalou radost způsobilo
i ocenění agentury CzechTourism pro nejlepší příklad spolupráce na česko-německém turistickém produktu. Cenu předanou

veletrhu cestovního ruchu ITB
Berlín převzal koordinátor Labské stezky v ČR Daniel Mourek.
Labská stezka splňuje základní
atributy pro úspěšnou stezku,
vedle společné koordinace marketingu především kombinaci
městské turistiky, kulturní dovolené a aktivní dovolené (ve spojení např. s pěší turistikou).
Jen v Německu je certifikováno 12 tisíc kilometrů cyklotras
a 37 konkrétních cyklostezek
i pět cykloregionů.

Veletrhu se zúčastnil kromě Daniela Mourka zástupce Hospodářských komor Labe-Odra Martin Dittmer, ředitelka agentury CzechTourism Monika Palatková a velvyslanec ČR v SRN Tomáš Jan Podivínský.

H

ejtmani se na zasedání Rady
Asociace krajů 17. března v
Praze shodli, že budou po vládě
požadovat jednu miliardu korun
na zvýšení mezd řidičů autobusů.
O financování chtějí představitelé krajů jednat s kabinetem Bohuslava Sobotky. Podle hejtmanů
je rovněž třeba najít systémové
řešení tak, aby se neopakovala
situace, kdy ministři rozhodnou
o zvýšení mezd a neřeknou, jak to
udělat, ani kde na to vzít.
„Je nám jedno, jakou formou
peníze do krajských rozpočtů na
zvýšení mezd řidičů dostaneme.
Mohou přijít jako účelová dotace

nebo prostřednictvím programu
Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic 2. a 3.
tříd,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
Situace se mzdami řidičů autobusů vedla k tomu, že dopravní odbory vyzvaly tyto zaměstnance ke stávce. A to ve čtyřech
krajích: na Vysočině, v Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Všechny kraje ale
danou věc řeší. Odbory dopravců o možném rozsahu a termínu
stávky ještě jednaly 23. března,
po uzávěrce tohoto čísla novin.

Na zasedání byl přítomen i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (vlevo).
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2
Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Vybíráme z programu 9. RÚK, 5. volební období, dne 3. března
Rada schválila v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje poskytnutí členského příspěvku Inovačnímu centru
Ústeckého kraje, z. s. ve výši 1 000 000 korun za účelem zajištění
činnosti spolku v roce 2017. Pro návrh hlasovalo 54 zastupitelů.
Nikdo nebyl proti. Návrh tak byl přijat.
Rada Ústeckého kraje po projednání zásadně nesouhlasí s novými podmínkami registrace stanovené v rámci Rozhodnutí o registraci projektu „SPZ Triangle – vnitřní infrastruktura – 1. část“
ze dne 25. listopadu 2016. Podle nových pravidel nastavených
Ministerstvem průmyslu a obchodu by po získání přislíbené dotace byla SPZ Triangle vázána podmínkami Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury nejenom do doby
ukončení staveb realizovaných z dotací v roce 2020, ani do doby
ukončení kontrolních 10 let udržitelnosti v r. 2030, ale do doby
prodání posledního metru podporovaných ploch, tedy fakticky
navždy. Což by tedy znamenalo, že Ústecký kraj by již nikdy nemohl s těmito pozemky nakládat samostatně, ale pouze a vždy se
svolením správce programu.
Radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci do Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe z Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 pro projekt s názvem „Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce“. Zároveň navrhují zastupitelům schválit zajištění financování projektu.
Radní vyhodnotili zadávací řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu
240 - 031, 031A v Roudnici nad Labem“. Radní rozhodli podle
ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek o výběru dodavatele Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555 a o uzavření smlouvy
s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce.

NAVŠTÍVILI NÁS

V regionu žije pět tisíc Maďarů, říká Kulina

H

ejtman Oldřich Bubeníček
se v pátek 3. března setkal
s předsedou Svazu Maďarů pro
Ústecký kraj Ferencem Kulinou.
Podle jeho slov žije na území Ústeckého kraje stále vysoký počet
Maďarů, konkrétně pět tisíc.
Jedná se už o třetí generaci žijící
u nás.
Předseda Svazu Maďarů pro
Ústecký kraj hejtmana informoval také o činnosti svazu a dalších aktivitách, kterými se maďarská menšina snaží přiblížit
život a zvyky jejich rodné země.
„Naším cílem je lidi zde žijící
seznámit s maďarskými tradi-

cemi, kulturou či gastronomií.
Každoročně se účastníme řady
akcí v kraji,“ nastínil úkol Svazu
Maďarů jejich předseda. Již 19.
května se jejich členové představí na Barevném regionu v Ústí
nad Labem a týden nato i při
slavnostním zahájení Lázeňské
sezony v Teplicích.
První Maďaři přišli na tehdejší území Sudet v roce 1946 jako
pracovní síla. Postupem času se
Maďaři v regionu usadili natrvalo a před 15 lety vznikla v Teplicích krajská pobočka organizace
Svaz Maďarů žijících v českých
zemích.

Můj názor: AKCE S POTENCIONÁLEM BUDOUCÍHO ROZVOJE KRAJE
Před rokem vznikl program Rodinné stříbro Ústeckého kraje, do kterého jsou zařazeny nejprestižnější a tradiční
společenské, sportovní a kulturní akce s vysokou návštěvností a pořádané v Ústeckém kraji. V zájmu udržení kontinuity a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu se na nich Ústecký kraj podílí
poskytnutím finanční podpory. Program v roce 2017 pokračuje druhým ročníkem. A zde je naše otázka: Jaký je váš
názor na tento projekt? Domníváte se, že si významné akce s dlouhou tradicí a vysokou návštěvností zaslouží podporu kraje?

Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
Každý kraj, každá oblast má
něco, čím se vyznačuje, co je zajímavé, co ji odlišuje od ostatních.
Ať se jedná o malou vesničku,
královské město, nebo město
krajské. Na začátku všeho jsou
lidé, ti, kteří mají nápad, chuť
ho realizovat a velký dostatek
trpělivosti. A tak začíná projekt,
který ukáže nám, ostatním něco
zajímavého, poučného. Často jsou to nápady, které čerpají
z dob dávno minulých. Ale jak
řekl německo-švýcarský historik
a spisovatel Golo Mann: „Kdo
nezná minulost, nikdy nezvládne budoucnost“, je stále dobré si
ji připomínat. Ale nemusí to být
pouze projekty, které se opírají
o historická fakta. V současné
době jsou ve velké oblibě i akce
sportovní, které spojují generace.
Je však pravdou, že nestačí plné
nasazení lidí. Je potřeba mít zajištěno i finanční zázemí. A právě
s tím by měl pomoci kraj. Právě
při takovýchto akcích, by kraj měl
podat pomocnou ruku. Vše, co se
dělá pro lidi, co lidi spojuje a vytváří pozitivní náladu, má smysl.
Vše, co má spojitost s rodinou má
smysl. A proto doufám a velmi
bych tomuto projektu přál, aby
smysl měl a stal se tím, co náš kraj
posune na přední příčky v podvědomí lidí z ostatních regionů. Určitě máme co nabídnout.

Předseda maďarské menšiny v Ústeckém kraji Ferenc Kulina.

Dubnové farmářské trhy

J

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, pátek
28. dubna od 9 do 16 hodin. Dě-

čín: Masarykovo náměstí, středy
5., 12., 19. a 26. dubna od 8 do
15 hodin. Chomutov: Náměstí
1. máje, soboty 8. a 22. dubna od
8 do 12 hodin. Kadaň: Mírové
náměstí, středa 12. dubna od 9
do 16 hodin. Litoměřice: Kostelní náměstí,
soboty 1., 15.
a 29. dubna od
8 do 12 hodin.
Louny: Mírové
náměstí, soboty 1., 15. a 29.
dubna od 8 do
12 hodin. Teplice: Náměstí
Svobody, pátky 7. a 21. dubna
od 9 do 17 hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 4.,
11., 18. a 25. dubna od 9 do 15
hodin, čtvrtky 6., 13., 20. a 27.
dubna od 9 do 15 hodin.
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Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Rubrika „Můj názor“ v krajských novinách Ústeckého kraje
dává příležitost všem zastupitelům zastupitelstva Ústeckého
kraje vyjádřit svůj názor. Ovšem

pouze na dané téma. Dnes jsme
dostali zadání: „Jaký je váš názor
na tento projekt? (myšleno program Rodinné stříbro Ústeckého
kraje).“ Na toto téma nelze napsat nic jiného, než se rozplývat
nad skvělou myšlenkou podpořit
akce s dlouhou tradicí a vysokou
návštěvností. Vypovídací hodnota názorového spektra jednotlivých osobností zastupitelstva
bude mizivá. Nebylo by v souladu
s tiskovým zákonem daleko zajímavější ponechat členům zastupitelstva prostor pro jejich názor
bez limitujících témat? Chápu,
že rodinné stříbro je zajímavá
a dobrá věc. Ale nemáme čirou
náhodou v kraji aktuálnější problémy? Nezajímá například čtenáře názor zastupitelů na řešení
krize autobusové dopravy v kraji,
řešení vyloučených lokalit v kraji
a sociálních příspěvků na bydlení, které sužují ve svém důsledku
řadu našich obyvatel nebo téma
splavnění Labe na Děčínsku či
témata zdravotnictví, středního
školství, ochrany přírody atd. Na
zastupitelstvu jsem požádal, aby
nebyli přispěvatelé do těchto novin omezováni tematicky a měli
volný prostor k vyjádření svých
názorů na různá témata. Následně jsem obdržel z krajského
úřadu sdělení, že redakční rada
těchto novin rozhodla, že se bude
pokračovat v dosavadní praxi. Na
závěr svého příspěvku se vracím
k tématu rodinného stříbra. Tento
týden jsme odeslali na radu kraje
žádost o zařazení „Císařského
dne v Kadani“, jehož tradice a návštěvnost převyšuje většinu již
zařazených tradičních akcí, do rodinného stříbra Ústeckého kraje.
Takže se těšíme, že i my budeme
hrdě v této prestižní skupině tradičních akcí Ústeckého kraje.

Jaroslav Horák (KSČM),
krajský zastupitel
Program Rodinné stříbro Ústeckého kraje pokračuje v roce
2017 již druhým ročníkem. Pod
tímto pojmem jsou zahrnuty aktivity, které zasluhují naši úctu
a mají společenský význam.
Cílovou skupinou, kterou chce
prostřednictvím konaných akcí
Krajský samosprávný orgán
oslovit, jsou děti, mládež, dospělí, senioři, rodiny s dětmi, turis-

tická veřejnost, média, veřejná
správa a samozřejmě zahraniční
návštěvníci. Z hlediska četnosti
se na realizaci programu Rodinné stříbro také významně podílí
i náš děčínský okres. Z připravovaných letošních akcí je možné
například jmenovat 46. Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva
(květen) nebo 18. Mezinárodní
hudební festival soutěže big bandů v České Kamenici a Děčíně
(červen) a v neposlední řadě jubilejní 30. ročník mezinárodního
etapového cyklistického závodu
žen „Tour de Feminin – O cenu
Českého Švýcarska (6. – 9. 7.
s cílem v Krásné Lípě ve Šluknovském výběžku).

Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel
Ústecký kraj již druhým rokem podporuje významné akce
a tradice, které můžeme označit
rodinným stříbrem našeho regionu. Předpokládám, že tyto vybrané kulturní, společenské a sportovní události bude vedení kraje
podporovat dlouhodobě, protože
se jedná o projekty velkého významu s potenciálem budoucího
rozvoje. Já sám jsem rozhodně
pro podporu těchto akcí. Důvodů se nabízí hned několik. Především obyvatelé a návštěvníci
našeho kraje mají možnost se
seznámit s tím nejcennějším, co
v našem Ústeckém kraji máme.
Mám na mysli tradiční akce
v jednotlivých městech, jako
jsou dožínky, hudební a folklórní festivaly, běžecké a cyklistické
závody a mnohé další, které k našemu kraji patří a dělají mu dobré jméno. Každý rok se příznivci
kvalitní hudby, sportu či gastronomie mohou účastnit žatecké
Dočesné, Vinařských Litoměřic,
Josefínských slavností, Krajských dožínek Ústeckého kraje
v Peruci, dostihových závodů na
mosteckém závodišti nebo Mezinárodního folklorního festivalu
Krásná Lípa. Dalším důvodem
je lokální podpora těchto míst,
protože organizace akcí tohoto
typu je náročná a nese s sebou
nezanedbatelné náklady. Nesmíme však zapomínat ani na společenskou stránku těchto událostí,
které jsou spojené s kulturními
zážitky všech návštěvníků. Rád

bych také připomněl velmi důležitou věc, a to poděkování všem
městům, organizacím i jednotlivcům, kteří se podílejí na organizaci akcí, které obohacují život
nás všech.

Petr
Jiří Šmíd (SPD a SPO), krajský zastupitel
Program Rodinné stříbro Ústeckého kraje jsem začal vnímat
již při jeho zahájení v roce 2016.
I díky tomuto programu si občané mohou rozšířit svůj obzor
o zajímavé kulturní, sportovní
i jiné druhy akcí rozprostřené do
celého našeho regionu. Některé
z akcí se konají každoročně již
50 let. Půl století se daří organizátorům mimo všeho ostatní
zajistit financování, většinou
vícezdrojové. Mají můj hluboký
obdiv. Každý, kdo někdy organizoval významnou akci ví, kolik je
za tím práce. Často organizátoři
zhodnotí proběhlou akci a pouští
se do organizace dalšího ročníku. Vážím si jejich práce. Za sebe
bych vyzdvihnul Klub českých
turistů – oblast Ústecký kraj.
Jeho činnost je dlouhodobá, celospolečensky přínosná a schopná
zvýraznit krásy našeho regionu
a také provádí turistickými trasami statisíce turistů z celé naší republiky i ze zahraničí. Cílem programu je poskytnout občanům
našeho kraje i všem ostatním
návštěvníkům základní turistický
servis v podobě špičkového značení turistických tras. Jedná se
také o významný prvek podpory
cestovního ruchu. Jedná se o pravidelnou údržbu a obnovu pěších,
cyklistických i ostatních tras v našem kraji v řádu několika tisíc
kilometrů. Jako člen Rady Ústeckého kraje se budu zasazovat o to,
aby se tento program neuzavřel
pro další aktivity ze všech sedmi
okresů, které o držení této značky
budou usilovat. Na druhou stranu k tomuto budu přistupovat
tak, aby držení značky bylo stále
prestižní. Jsem rád, že společně
s mými kolegy v zastupitelstvu
jsem mohl podpořit vyčlenění potřebné částky v rámci rozpočtu na
rok 2017. Čtenářům bych doporučil webové stránky kraje www.
kr-ustecky.cz. Logem programu
je srdce a naše srdce by měla bít
pro náš region.

S historií a unikátností Moldavské dráhy seznamuje nový dokument

Č

eskojiřetínský spolek je nositel projektu v rámci kterého
vznikl ve spolupráci s Ústeckým
krajem dokument o významné
kulturní (technické) památce,
kterou je Moldavská dráha. Veřejnost může film zhlédnout
v kinech - v únoru byl promítán
v Teplicích, v dubnu poběží v Litvínově, Mostě, Duchcově, Lounech, Háji u Duchcova a jsou

v jednání další místa v regionu.
Českojiřetínský spolek se soustřeďuje i na promítání pro školy
a pořádání informačních besed.
Moldavská horská dráha
Most – Freiberg (nazývaná též
Teplický Semmering), byla oficiálně zprovozněna 18. května
1885. Byla vybudována společnostmi Pražsko-duchcovské
dráhy v Čechách a Lipsko-dráž-

ďanskou železniční společností
v Sasku především za účelem
nákladní dopravy. V rámci ČR
se jedná o technicky unikátní
horskou trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné
stoupání na krátké vzdálenosti.
V roce 2015 uplynulo 130
let od spojení Prahy se Saskem
prostřednictvím
moldavské

dráhy. Česká pošta vydala z iniciace Českojiřetínského spolku
příležitostnou poštovní známku
v řadě Technické památky ČR.
Tohoto výročí, které proběhlo
pod záštitou pana hejtmana Oldřicha Bubeníčka, se zúčastnilo
na deset tisíc zájemců.
Více informací o Moldavské dráze naleznete na
www.moldavska-zeleznice.cz
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Od 1. dubna vyjedou oblíbené turistické vlaky a lodě Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
Turistické železniční linky a osobní lodě DÚK na Labi si už loni během prvního roku provozu oblíbila většina turistů v Ústeckém kraji.
Letos vyjedou poprvé o prvním dubnovém víkendu a využít je můžete každý víkend a státní svátek až do 29. října 2017.

N

ovinkou roku 2017 je
železniční
turistická
linka T2 z Děčína do
Krásné Lípy a Mikulášovic, takzvaný „Brtnický expres“. Motorová souprava řady 854/954
zde pojede se speciálním cyklovozem řady 015. Další novinkou
je prodloužení lodní turistické
linky 901 při některých jízdách
až do Roudnice nad Labem.
Hlavním „tahákem“ sezony
však bude zřejmě nová lodní

linka 902 z Ústí nad Labem
do Děčína a Hřenska. DÚK na
letošní turistickou sezonu objednala provoz celkem na šesti
speciálních turistických linkách
s označením T1-T6 a na dvou
lodních linkách s označením
901 a 902. Na Labi bude DÚK
nově pořádat také mimořádné
jízdy osobních lodí např. na litoměřické vinobraní, roudnické
vinobraní, štětský jarmark nebo
do Saského Švýcarska do Bad

Historický motoráček bude brázdit na trati Kadaň – Podbořany.

Schandau. Na lodích bude novinkou průvodcovské hlášení na
všech palubách - cestující budou
informováni o jednotlivých zajímavostech podél plavební trasy.
Nechybí ani prostor pro dětský
koutek s hračkami či nová nabídka regionálních jídel a nápojů v lodní restauraci. Všechny
lodě a většina turistických železničních linek (mimo T1 a T3)
posilují přepravu jízdního kola.
Na všech turistických železničních linkách a lodích DÚK platí
běžný tarif DÚK.
Železniční spoje turistických
linek vedou po tratích, které jsou
pro víkendové turistické cestování množstvím zajímavých cílů
jako předurčené. Na většině nasadí i letos dopravci historické
vozy, se kterými se již nikde jinde
běžně nesetkáte. Lodní osobní
turistické linky zůstávají v rámci České republiky ojedinělou

specialitou platí na nich běžné
jízdenky integrovaného dopravního systému kraje a jízda lodí
krásným labským kaňonem tak
stojí stejně, jako byste jeli autobusem nebo vlakem.
Speciální turistické linky navazují na provoz dalších autobusových a vlakových linek, které
provozuje DÚK v sezoně v turistickém režimu. Vlaky slouží
turistům zejména na linkách
U8 Děčín – Česká Kamenice
– Rumburk, U15 Chomutov Vejprty, RE20 Litoměřice-Děčín-Dráždany (podél Labské
cyklostezky), U25 Most - Moldava (zde v letošní sezoně kvůli
poškození trati místo vlaku náhradní autobusová doprava),
U27 Rumburk – Mikulášovice
nebo U28 Děčín – Rumburk
- Sebnitz – Dolní Poustevna
(Dráha národního parku). Autobusy pak na linkách 585 Jirkov

- Oberwiesenthal , 584 Jirkov –
Boží Dar, 435 Česká Kamenice
– Schmilka, 434 Děčín – Jetřichovice – Krásná Lípa nebo na
desítkách dalších autobusových
linek DÚK s rozšířenou přepravou jízdních kol. Z novinek
pro sezonu 2017 lze jmenovat
posílení provozu autobusů na
linkách 434 a 435 o prázdninách
v Českém Švýcarsku, novou linku pro tuiristy č. 526 z Litvínova
na Dlouhou Louku nebo platnost tarifu DÚK i na německém

území na posílené přeshraniční
lince 398 z Teplic do Altenbergu
a Drážďan.
Tip - na výlet s Dopravou
Ústeckého kraje se vydejte již
z domova s jednodenní síťovou
jízdenkou DÚK (130 korun dospělí, 65 korun děti).
Jízdní řády linek DÚK naleznete na www.dopravuk.cz.
Připravil:
Ing. Miroslav Müller, odbor
dopravy a silničního hospodářství

Přehled nových turistických linek Dopravy Ústeckého kraje
Turistické linky DÚK 2017 – T1

Turistické linky DÚK 2017 – T2

Turistické cíle T1:

Turistické cíle T2:

1. Kostel sv. Jakuba Staršího
a poutní kaple
Narození Panny Marie

Celá oblast je protkána sítí turistických a cyklistických tras, obvykle navazujících na železniční stanice, např.

2. Zřícenina hradu Kamenice

- rozhledna Tanečnice přístupná i na
kole

3. Vyhlídka Jehla

- cyklo směr Lobendava a Severní –
nejsevernější bod ČR

4. Sklářské muzeum
Kamenický Šenov
5. Panská skála (Varhany)
6. Hasičské muzeum
Nový Oldřichov

Turistické linky DÚK 2017 – T3

Turistické linky DÚK 2017 – T4

Turistické cíle T3:
1. Parní vodárna
Střekov
2. Státní zámek
Velké Březno
3. Pivovar Březňák
4. Zubrnická museální
železnice
5. Skanzen Zubrnice
Turistické cíle T4:

Turistické linky DÚK 2017 – T5

1. Lovoš

3. Muzeum českého
granátu Třebenice

5. Přesunutý kostel
v Mostu

2. Okolí Třebenic

4. Třebívlice

6. Hrad Hněvín

Turistické linky DÚK 2017 – T6

Turistické cíle T5:

Turistické cíle T6:

1. Zřícenina hradu
Hazmburk
2. Zámek Libochovice

1. Kadaň – Františkánský klášter,
rozhledna Svatý vrch,
nábřeží Maxipsa Fíka

3. Vodní hrad
Budyně nad Ohří

2. vodní nádrž Nechranice
3. zámek Krásný Dvůr

4. Mšené – lázně

4. Schillerova rozhledna v Kryrech

5. Hora Říp
6. Historické centrum
Roudnice nad Labem
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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.
mu zakoupit ze dvora široký sortiment mléčných výrobků, jako
jsou čerstvý farmářský nepasterizovaný sýr a tvaroh, pasterizovaný jogurt nebo kefír. Farma je
také zážitková. Na vlastní kůži
si můžete vyzkoušet jízdu traktorem, sekání dřeva, děti se mohou projet na poníkovi nebo na
koni a zkusit si lasování.
Mléčné výrobky z Růžové Manželé Honzovi hospodaří na
farmě v Růžové. Farma se sestává z rodinného domu a hospodářské budovy, ke které přiléhá
dětské hřiště, venkovní terasa
a ohniště s posezením. Zvířata
se pasou na loukách v okolí Pastevního vrchu nad obcí. Na farmě je v provozu mini mlékárna,
kde si můžete od jara do podzi-

Dortletka - Dortletka je sněhové pečivo slepované speciálním máslovým kávovým krémem, kterým je zároveň potřené
po svém obvodu a nakonec obsypané směsí kávy a piškotů. Vše je
vyráběno podle původní rodinné
receptury, jako ideální dortík ke
kávě. Cukrárna a kavárna Dortletka v Roudnici nad Labem

Barokní zámek v Liběšicích
jde do dražby

V

centru obce Liběšice na
Litoměřicku stojí již pár let
prázdný rozlehlý objekt, který
jde nyní do veřejné dražby. Objekt s barokním zámkem, velkými zahradami a skleníkem patří
Ústeckému kraji. Ten však pro
komplex nemá využití.
Proto se v hlavní budově Krajského úřadu Ústeckého kraje
uskuteční v úterý 11. dubna
2017 od 16 hodin veřejná dražba. Hlavní budovou je bývalý
barokní zámek. Jezuité nechali
v letech 1738-1752 vybudovat
barokní zámecké sídlo, které

vzniklo zřejmě podle projektu
K. I. Dienzenhorefa. Po zrušení
řádu v roce 1773 vlastnil zámek
náboženský a studijní fond.
V roce 1838 koupil panství Ferdinand Lobkovic a v roce 1871
textilní velkoprůmyslník Josef
Schroll, který upravil rezidenci
na pohodlný zámek. Do dražby
jde i památkově chráněný secesní skleník. Stavba je v dezolátním stavu.
Bližší informace o dražbě
a vyvolávací ceně naleznout zájemci na stránkách Ústeckého
kraje v sekci Majetek a dražby.

svou koncepcí navazuje na rodinný odkaz pradědečka Josefa,
který se na konci 19. století vyučil ve Vídni pekařem a otevřel
si zde i pekárnu. Vzkvétající živnost se však shodou nešťastných
okolností zhroutila a bylo tedy
rozhodnuto o návratu do Čech.
A tak se v kraji pod Řípem usadila pekařská rodina.

Račetická cibule - Cibule se
v Račeticích u Kadaně pěstuje
více než 50 let. Zemědělci zde
cibuli pěstují ze semínka a to
přímo z místního semínka odrůdy Alice, vyšlechtěné nedaleko
Kaštic u Podbořan. Zralá cibule
se sklízí ručně pro zachování její
maximální kvality a trvanlivosti.
Račetická cibule obsahuje velké
množství silic, proto je její vůně
velmi intenzivní. Slzy pak vynahradí její výborná chuť a léčivé
účinky. Račetickou cibuli můžete ochutnat i zakoupit na akci
Slavnosti cibule. Věhlas kvalitní
cibule z Račetic přesahuje i za
hranice naší republiky, a tak
místní cibuloví nadšenci a pěs-

titelé připravují každý rok v září
setkání se spokojenými konzumenty s cílem ukázat region
i jako živý a atraktivní venkov,
kde pěstují nejen onu opěvovanou zeleninu, ale umí se i bavit!
Radonické májové slavnosti - Radonické májové slavnosti jsou každoročně pořádány
1. května v Radonicích. Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
je připravuje Občanské sdružení
Naše Radonicko. V letošním
roce je program tematicky zaměřen na historickou a současnou zemědělskou techniku.
Stařičké traktory, stabilní motory a ruční nářadí tak zaplní náměstí, zatímco autobusové nádraží bude dočasným domovem
pro silnou současnou techniku
a stroje. V kulturním domě bude
k vidění výstava železničních

modelů a kolejišť s kvízy a soutěžemi na téma bezpečnost na
kolejích. Ve sportovní hale bude
tradiční výstava Obrazová kronika Radonicka, která mapuje
historii regionu ve fotografiích.
Hřiště obsadí Společnost přátel
dělostřelby a ke slovu se tak dostanou děla, hákovnice, moždíře
a lafety. Akce začne v 9 hodin
a potrvá až do 17 hodin.

Nová okna v pavilonu „E“ děčínské nemocnice
M
ísto cinkotu zdravotnických nástrojů je slyšet zvuk
vrtaček. Na pokojích pacienty vystřídali stavební dělníci. Takový
obrázek se naskytl každému, kdo
navštívil pavilon „E“ v děčínské
nemocnici. Odbor investic a obnovy majetku Krajské zdravotní,
a. s., v budově provádí výměnu
oken. Práce začaly v polovině měsíce února a měly by trvat zhruba
sedmnáct týdnů.
„Již máme hotovou výměnu oken na oddělení ušním,
nosním, krčním a schodišti.
V polovině měsíce března byla
dokončena výměna oken na
gynekologicko-porodnickém
oddělení,“ uvedl Petr Kronus,
vedoucí oddělení odboru inves-

tic a obnovy majetku v děčínské
nemocnici.
Hospitalizovaných pacientů
se stavební práce nikterak nedotýkají. Jednotlivá oddělení
jsou během nezbytných řemeslnických prací přestěhována
do náhradních prostor, takže je
lékařská péče zajištěna v plném
rozsahu. Výměnu oken v pavilonu „E“ děčínské nemocnice
dodavatelská firma získala ve
veřejné soutěži za 1 984 400 korun včetně DPH.
V následujících letech plánuje Krajská zdravotní, a. s.,
vybudovat u pavilonu „E“ objekt s novými, moderními operačními sály, kdy celý komplex
dostane i novou fasádu. V le-

tošním roce však již začne velká
investice na pavilonu interny.
Budova projde kompletní opra-

vou, zateplením, dostane nová
okna i dveře, počítá se také s výměnou vodovodu a kanalizace.

Dělníci vyměňují v děčínské nemocnici stará okna za nová.

V Meziboří přibyla díky Ústeckému kraji polohovací lůžka

P

Bude mít Liběšický zámek nového majitele?

acienty může zdravotnické
zařízení REMED Meziboří
nově hýčkat na 23 elektrických
polohovacích lůžkách. Získalo
je díky dotačnímu programu
Ústeckého kraje „Podpora zvýšení komfortu při poskytování
následné a dlouhodobé lůžkové
péče na území Ústeckého kraje
2016“.
Elektrická polohovací lůžka vhodně doplnila vybavení
zdravotnického zařízení, které
v Meziboří poskytuje zdravotní
péči v rozsahu fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace, zejména pro spádové území
Ústeckého kraje. „Využili jsme
dotační program Ústeckého
kraje, bez kterého by nebylo

v našich silách takto komfortní
lůžka pro naše klienty pořídit.
Podpora kraje je pro zařízení,
jako je to naše, velmi důležitá.
Děkujeme za ni,“ uvedl vedoucí
lékař zařízení Petr Myšák.

Třiadvacet nových lůžek si
do zdravotnického zařízení
přijel prohlédnout také první náměstek Ústeckého kraje
Martin Klika. „Naší snahou je
zlepšovat podmínky pacientům

1. Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika ve zdravotnickém zařízení v Meziboří.

v podobných zařízeních, jako
je REMED Meziboří. Chceme,
aby se komfort následné a dlouhodobé péče v Ústeckém kraji
stále zvyšoval. Dotační program
pro zvyšování komfortu při poskytování následné a dlouhodobé péče proto chceme vyhlásit
i v letošním roce,“ uvedl náměstek Martin Klika. „Meziboří se
stává sportovním a rehabilitačním centrem. Díky zdravotnickým a sociálním zařízením, jako
je REMED, najdou v Meziboří
pomoc pacienti, kteří potřebují
rehabilitační služby. Jsem velmi
rád, že se společnost se svými
aktivitami usídlila právě v našem městě,“ konstatoval starosta Meziboří Petr Červenka.

Další ročník soutěže o nejlepší webové stránky zná vítěze krajského kola
Z
náme výsledky krajského
kola Ústeckého kraje v soutěži Zlatý erb o nejlepší webové
stránky měst i obcí. Opět se soutěžilo ve třech kategoriích. Ceny
vítězům předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
V Ústeckém kraji je tradičně
velký počet přihlášených projektů. Letos jich bylo celkem 57
a z toho nejvíce elektronických
služeb. „Jsem rád, že se obce
a města každoročně hlásí do této
soutěže, protože to je ukázkou
jak toho, že mají zájem o rozvoj
informačních služeb a technologií, ale také toho, že aktivně pracují na přiblížení se občanům,

protože pro ně vymýšlejí stále
nové cesty, jak jim podstatné
informace sdělit prostřednictvím kvalitních a přehledných
webových stránek,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Zastupitelstvo
Ústeckého
kraje schválilo finanční ocenění pro vítěze v celkové výši 300
tisíc korun. Což je dokladem
prestiže soutěže a také důkazem
toho, že kvalitní webové stránky
jsou přívětivým a užitečným komunikačním kanálem. „Musím
jako dlouholetý porotce krajského kola Zlatého erbu uznat,
že se úroveň webových stránek

neustále zlepšuje. Soutěž je
svým způsobem i metodickou
podporou pro autory webových
stránek, protože díky hodnocení poroty vědí jakým směrem se
ubírat při zlepšovaní svých stránek,“ řekl Jan Jelínek, vedoucí
odboru informatiky a organizačních věcí a také zároveň předseda hodnotitelské poroty.

Do celostátního kola postupují Litvínov (v této kategorii zvítězilo město Most, ale postupuje
z druhého místa Litvínov, protože Most postoupil už v loňském
roce a proto se nemůže znovu
zúčastnit celostátního kola, kde
skončil druhý), Chuderov, Česká
Kamenice a Duchcov. Vítězové
budou vyhlášeni při společen-

ském večeru v rámci konference
ISSS dne 3. dubna 2017 v Hradci

Králové. Aktuální informace najdete na adrese www.zlatyerb.cz.

Nejlepší webová stránka města: 1. Most, 2. Litvínov, 3. Chlumec
Nejlepší webová stránka obce:

1. Chuderov, 2. Povrly,
3. Mnetěš

Kategorie Smart City
a nejlepší elektronická služba:

1. Česká Kamenice, 1. Duchcov,
3. Chomutov

Společná fotografie se všemi oceněnými.

Ústecký kraj
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Soutěž Děčínská vlna představila
kreativitu mladých kadeřníků

S

třední škola řemesel a služeb
Děčín IV pořádala šestý ročník mezinárodní soutěže mladých kadeřníků Děčínská vlna.
Soutěž byla určena pro všechny
žáky středních škol, kteří studují
v řádném denním studiu tříletý
učební obor kadeřník. Celkem
soutěžilo 15 středních odborných škol z Ústeckého kraje,
Karlovarského kraje, Libereckého kraje, Středočeského kraje,
z Prahy i ze Slovenska. Zahájení
soutěže se mimo dalších hostů zúčastnila i vedoucí odboru

školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu Dagmar Waicová.
Mladí kadeřníci se utkali ve
třech kategoriích - Společenský
účes s prvky francouzské elegance (dámská kategorie), Účes
a střih pro odvážného muže
(pánská kategorie) a Krátké
vlasy hýbou světem (speciální
kategorie). Soutěžící hodnotila odborná i laická porota a její
úkol opravdu nebyl jednoduchý.
V dámské kategorii zvítězila
Anna Sloupenská z Prahy. Na

čtvrtém místě skončila Judita
Vrculová ze Střední školy obchodu a služeb Teplice. Cenu
laické poroty získala ústecká
Barbora Zapletalová. V pánské
kategorii se na prvním místě
umístil Oldřich Kubíček z Prahy,
druhý byl Jakub Žucha ze Severočeské střední škola s.r.o. Ústí
nad Labem.

bchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická v Žatci
uspořádala přednášku s MVDr.
Lucií Ottovou, specialistkou na
koliky koní a koňskou chirurgii.
Studenti oboru Agropodnikání se seznámili s praktickými
zkušenostmi veterinární medicíny z osobních poznatků Lucie
Ottové, která vykonává svou
praxi jak v regionu Žatecka přímo u svých koňských pacientů,
tak na veterinárních klinikách

v Brně, Heřmanově Městci, ale
také zahraničí na německých
klinikách Tierklinik Lüsche
a Tierklinik Wahlstedt. Doktorka studenty seznámila s nemocemi zažívacího traktu. Zaměřila se na nemoci trávicí soustavy
koní – kolikového onemocnění,
sdělila rady ohledně prevence,
příznaků, medikace a celkové
léčby tohoto druhu onemocnění.
Zdroj: Pavlína Bielíková, OA
a SOŠZE Žatec

Budoucí architekti ústecké
průmyslovky byli oceněni

D

ne 7. března došlo k slavnostnímu uzavření a vyhodnocení soutěže architektonických návrhů na úpravu
a vzhled středu obce Velké Březno na Ústecku, které zpracovali
žáci oboru Pozemní stavitelství
Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy
stavební a technické v Ústí nad
Labem.
Žáci se na výzvu starosty Velkého Března Michala Kulhánka
zprostředkovanou
ředitelem
školy Vítězslavem Šteflem zapojili do této soutěže, kdy zadání
nebylo vůbec jednoduché. Na
relativně malém prostoru bylo
třeba skloubit více požadavků, vytvořit např. prostory pro
parkování aut, otáčení autobusů, ale zároveň odpočinkovou
a oddechovou zónu pro občany

i prostor pro možnost setkávání
obyvatel při obecních akcích.
Starosta obce poděkoval jak
jednotlivým žákům, tak i jejich
pedagogům a předal žákům
jménem obce finanční odměnu
za odvedenou práci. „Všechny
návrhy byly zhodnoceny jak zastupitelstvem, tak i občany Velkého Března. Musím říci, že se
sešla řada významných podnětů,
podle kterých pak bude probíhat
následná realizace úpravy zmíněných veřejných prostor. A že
se tak prostředí a vzhled naší
obce výrazně zlepší, není třeba
dodávat,“ řekl starosta Velkého
Března Michal Kulhánek.
Zdroj: Střední průmyslová
škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická,
Ústí nad Labem, příspěvková
organizace

Veterinářka Lucie Ottová přednáší na Obchodní akademii a Střední
odborné škole zemědělské a ekologické v Žatci.

V Lovosicích se konalo krajské kolo
soutěže Automechanik Junior 2017

S

chovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje Radmila Krastenicsová,
která také předávala ceny vítězům.

Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2017.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 25. 4. 2017
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: Střední škola řemesel a služeb Děčín neotvírat“.

Nejlepší mladí chemici Ústeckého
kraje navštívili Lovosice

N

Mladí automechanici bojovali v dílnách lovosické školy o prvenství
v soutěži.

Starosta obce Velké Březno Michal Kulhánek (vlevo) poděkoval
chlapcům za odvedenou práci.

dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 166 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,
příspěvkové organizace

První místo v dámské kategorii obsadila Anna Sloupenská.
FOTO: Střední škola řemesel a služeb Děčín IV

třední odborná škola technická a zahradnická Lovosice
uspořádala 15. března ve svých
dílnách krajské kolo soutěže Automechanik Junior 2017 - kate-

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Přednáška veterinární lékařky
na zemědělské sekci OA a SOŠZE Žatec

O
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gorie Autotronik. Soutěž absolvovali nejlepší žáci školních kol,
kteří v časovém limitu odpovídali
na teoretické vědomostní otázky
z autoopravárenství a v poznávací části identifikovali jednotlivé
součástky z vozidel a plnili další
odborné úkoly.
Průběhu soutěže se zúčastnila předsedkyně Výboru pro vý-

a radnici v Lovosicích
se uskutečnilo vyhlášení
5. ročníku soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika Ústeckého kraje“, která se
konala pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje. Z původně přihlášených 1059 žáků se ve třech
kolech probojovali čtyři z nich
do celostátního finále, které se
bude konat na půdě pardubické
chemické průmyslovky v červnu
letošního roku.
Ústecký kraj budou reprezentovat Jan Doskočil ze ZŠ s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově, vítěz krajského kola a dále
Dominik Hrdý ze ZŠ v Chomutově, Klára Kohoutová a Artem
Sukhanov, oba ze ZŠ Ústí nad

Labem. Vítězům předaly ocenění mimo jiných i zástupci Ústeckého kraje Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy.
Soutěž „Hledáme mladého
chemika“ získala ocenění Klubu zaměstnavatelů jako nejlepší
HR projekt roku 2016. „Mladému chemikovi“ se podařilo
vybojovat 1. místo v celorepublikové konkurenci všech přihlášených projektů prezentovaných
zástupci velkých společností,
jakými jsou např. Škoda Auto,
Siemens, Česká pošta nebo O2
Czech Republic.

Na prvním místě se umístil
Jan Němec ze Střední odborné
školy technické a zahradnické
v Lovosicích, který postoupil
do celostátního kola. Druhý
byl Hynek Svoboda ze Střední
školy technické, gastronomické a automobilní v Chomutově
a na třetím místě skončil „domácí“ Matěj Kressl.

Uskutečnil se již 5. ročník soutěže v AutoCADu a Inventoru

N

a Střední průmyslové škole, Resslova 5
v Ústí nad Labem se opět po roce konalo
krajské kolo soutěže v 2D dokumentaci - AutoCAD 2017 a modelování - Inventor na počítačích. Soutěže se zúčastnila družstva žáků
a jejich doprovodů ze všech průmyslových
škol kraje, které mají ve svém portfoliu strojírenské obory vzdělávání.
Soutěž zahájila předsedkyně Výboru pro
výchovu a vzdělávání a zaměstnanost ZÚK
Radmila Krastenicsová za přítomnosti
zástupců odboru ŠMT Krajského úřadu,
UJEP Ústí nad Labem, sponzorů a školy.
Všichni soutěžící prokázali dobré znalosti v obou kategoriích, kterými bylo zpra-

Soutěž zahájila předsedkyně výboru pro
výchovu a vzdělávání a zaměstnanost Radmila
Krastenicsová.

cování dokumentace ve 2D (AutoCAD)
a modelování ve 3D (Inventor).
„Všem účastníkům děkujeme za účast
a gratulujeme těm, kteří se umístili na
předních místech. Zároveň patří velké
poděkování všem sponzorům, kteří velkou měrou pomohli při této soutěži a dodali hodnotné ceny pro vítěze i poražené.
Celá soutěž je dalším dobrým krokem
v rozvoji technického vzdělávání Ústeckého kraje,“ vyjádřil se ředitel školy Jaroslav Mareš.
Zdroj: Střední průmyslová škola, Ústí
nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

Radmila Krastenicsová předává úspěšným studentům ceny.

V Ústí se uskuteční mezinárodní konference
na ochranu životního prostředí

Zajímáte se o bezpečnost při přepravě chemických látek? Leží
vám na srdci efektivnost dopravy s ohledem na ochranu životního prostředí i zdraví lidí? Jaký význam má multimodální doprava pro Ústecký kraj? Potom přijměte pozvání na mezinárodní
konferenci, kterou pořádá Ústecký kraj v rámci projektu ChemMultimodal dne 19. dubna 2017 od 10 hodin v Clarion Congress
Hotelu v Ústí nad Labem. Přijďte s námi měnit přepravu po Evropě. Kontakt: Ing. Martina Sedláková, e-mail: sedlakova.m@
kr-ustecky.cz.

Ústecký kraj
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Psali jsme před deseti lety
V odstavcích TEHDY jsou informace z krajských novin ÚK
z února 2007, v částech DNES aktuální situace.
TEHDY Novým ředitelem, který povede Krajskou zdravotní a.s.,
se na základě výběrového řízení stal Eduard Reichelt. Do funkce
nastoupil 12. února 2007 a bude řídit Krajskou zdravotní sdružující pět nemocnic, jež jsou dosud příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem,
Nemocnici Děčín, Nemocnici Chomutov, Nemocnici Most a Nemocnici Teplice.
DNES Současný generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Petr
Fiala, zastává pozici ředitele na
základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje, ze dne 12. února
2014, která je zároveň valnou
hromadou akciové společnosti.
Předtím byl pověřen řízením
společnosti po odvolání Ing.
Eduarda Reichelta z funkce 30.
září 2013. Na manažerské pozici v Krajské zdravotní působil
jako ekonomický náměstek.
TEHDY V úterý 20. února převzala Iva Ritschelová z rukou
prezidenta ČR Václava Klause jmenovací dekret nové rektorky
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a stala se
tak jedinou ženou mezi 25 rektory veřejných vysokých škol v ČR.
V čele ústecké univerzity, největšího vysokoškolského zařízení
v kraji, bude do roku 2011. Během své kariéry pracovala několik
let také v Římě pro OSN.
DNES Rektorem univerzity je
od 18. března 2015 Martin Balej. Toho dne mu na Pražském
hradě předal jmenování prezident České republiky Miloš Zeman pro funkční období s mandátem do 17. března 2019. Na
postu rektora UJEP Balej vystřídal Reného Wokouna. Balej přišel do čela univerzity z přírodovědecké fakulty, kde byl vedoucím
katedry geografie. Funkční období rektora je čtyřleté, přičemž
pozici rektora může tatáž osoba vykonávat na téže vysoké škole
nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.
TEHDY Ústecký kraj má další nové školské zařízení. V Děčíně
zahájilo svůj provoz zahradnicko-zemědělské centrum, které
vzniklo přestavbou hospodářské budovy školního statku v areálu školy. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada významných
hostí, mezi nimiž nechyběl náměstek a zástupce hejtmana Radek
Vonka.
DNES Zahradnicko-zemědělské vzdělávací centrum je v současné době součástí Střední
školy zahradnické a zemědělské
Děčín – Libverda. Za uplynulých deset let se v rekonstruovaných prostorách vyškolilo nejen
mnoho set zemědělců a zahradníků, ale také rekvalifikantů z úřadů práce. Jelikož se jedná o první část rekonstruovaného celku,
škola čeká na vypsání vhodného dotačního titulu, aby bylo možné
dokončit i druhou etapu rekonstrukce celého projektu nazvaného Libverdský dvůr.
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Ústecký kraj se radil s dodavateli stavebních prací
o problematice pracovníků v tomto odvětví

P

řesto, že v hodnocení férovosti a hospodárnosti zadávání veřejných zakázek byl
Ústecký kraj v roce 2016 vyhodnocen na druhém místě, pouze
s nepatrnou ztrátou na vítěze,
hledá vedení kraje další cesty,
jak zadávání veřejných zakázek
dále zlepšit. Značnou část těchto zakázek tvoří stavební práce.
A právě touto oblastí se zabývali úředníci investičního odboru a odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Ústeckého kraje,
zástupci Krajského sdružení
stavebních firem, Okresní hospodářské komory, středních škol
se stavebním zaměřením, Úřadu
práce a stavebních firem působících na Chomutovsku a Lounsku
na svém setkání u „kulatého“
stolu v Chomutově.

Zástupci kraje informovali
o tom, jaké investiční akce jsou
v regionu připravovány k vysoutěžení dodavatelů i o tom,
jaké chyby uchazeči o veřejné
zakázky dělají. „Zástupci firem
si naproti tomu postěžovali na
to, že firmy, které jsou díky stabilizovanému kádru kmenových
zaměstnanců schopny zaručit
vysokou kvalitu své práce, jsou
při výběrových řízeních mnohdy převálcovány „garážovými“
firmami s nekvalifikovanými,
a tedy hůře placenými pracovníky,“ uvedl Ladislav Drlý, radní
kraje pro investice a majetek.
Ve druhém bloku jednání
byla diskutována problematika
pracovníků ve stavebnictví. Zástupci kraje prezentovali jaké
učební obory, rekvalifikační

Světecká jednotka dobrovolných
hasičů má novou zbrojnici

V

e středu 15. března byla
v obci Světec na Teplicku
slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice za účasti představitelů vedení obce, hejtmana
Ústeckého kraje a zástupců dalších partnerských společností
a organizací, které se na výstavbě zbrojnice finančně a dodavatelsky podílely.
„Jednotka světeckých dobrovolných hasičů dnes dostává
do užívání novou stavbu, která
bude sloužit i hasičskému do-

rostu v obci. Práci dobrovolných
hasičů velice oceňuji nejen proto, že zasahují při mimořádných
událostech, ale i proto, že představují významnou složku společenského života v obcích,“ řekl
při otevření zbrojnice hejtman
Oldřich Bubeníček.
Starostka Barbora Bažantová poděkovala Ústeckému kraji
a společnostem ČEZ a Severočeské doly za finanční podporu
rekonstrukce zbrojnice, která
stála 3,5 milionu korun.

kurzy či profesní průkazy nabízejí střední školy zřízené krajem v regionu. Ředitelé škol se
shodli se zástupci firem i Úřadu
práce, že velkým problémem je
přechod žáků ze základních na
střední školu. Návrhy na řešení
byly možná radikálnější (zákaz

práce dětí do 18 let s výjimkou
prázdninových brigád popř.
brigád při studiu, tvrdší sociální
síť pro ty, kteří se cíleně vyhýbají práci apod.), ale nedostatek
kvalifikovaných pracovníků je
problém, o kterém se diskutuje
již 20 let.

František Končel, vedoucí investičního odboru při své přednášce.

K rozvoji regionu patří
i kvalitní vzdělávání

Ú

stecký kraj – region s bohatou průmyslovou minulostí,
energetické srdce republiky, místo s krásnou a vzácnou přírodou.
Také ale kraj s nejnižším počtem
vysokoškolsky vzdělaných lidí
a největším počtem obyvatel jen
se základním vzděláním v republice. To má vliv na podnikatelské
prostředí, trh práce, nabídku zaměstnavatelů, a tím i na úroveň
a kvalitu života v kraji.
Návod, jak tuto nepříznivou
situaci změnit, může přinést
Krajský akční plán vzdělávání do
roku 2019 (KAP), který během
roku 2016 a počátkem roku 2017
zpracovali pracovníci Krajského
úřadu Ústeckého kraje. A právě
proto se v sídle úřadu konala konference, která byla zaměřena na

představení zpracovaného dokumentu „Krajský akční plán vzdělávání v Ústeckém kraji 1“. Akce
se zúčastnil Petr Šmíd (na snímku
uprostřed), náměstek hejtmana
pro školství, mládež a sport, Dagmar Waicová, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy,
Stanislav Rybák, náměstek hejtmana pro přípravu a realizaci
projektů a také všichni ředitelé
příspěvkových škol v regionu.
Na tvorbu plánu dohlíželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní ústav pro
vzdělávání. Krajský akční plán
vzdělávání Ústeckého kraje navrhuje k realizaci také konkrétní opatření, jež budou v dalších
letech financována z nejrůznějších dotačních titulů.

Zrekonstruovaná požární zbrojnice ve Světci na Teplicku.

Sněm Severočeského sdružení obcí (SESO) diskutoval o školství

V

na Petr Šmíd otevřel diskuzi o problémech ve
školství. Města a obce jsou zřizovateli mateřských a základních škol, kterých se dotýkají
rozsáhlé změny v legislativě a nárůst administrativy. Sněm proto přijal usnesení obracející
se na poslance, senátory a ministerstvo, aby
věnovali pozornost školské problematice s cílem obnovit pomocí legislativních úprav koncepčnost a efektivní fungování škol.

prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se konal Sněm SESO za účasti
představitelů členských měst a obcí. Sněmu
se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a jeho náměstek pro oblast
školství Petr Šmíd. Kromě obligatorních záležitostí se účastníci Sněmu podrobně zabývali problematikou školství.
„Občané měst a obcí v našem kraji se často
zajímají kromě školství a zdravotnictví také
o dopravní obslužnost,“ uvedl v úvodu hejtman Oldřich Bubeníček. Náměstek hejtma-

Zleva Petr Medáček, předseda Rady SESO
a Vladislav Raška, výkonný ředitel SESO.

Důležité je se nebát, dobře ví podnikatel
V

loňském roce bylo prostřednictvím dotace z programu Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2016 podpořeno celkem
27 začínajících podnikatelů,
jimž poskytnutá dotace pomohla v rozjezdu, resp. nastartování
jejich podnikání.
Pracovníci krajského úřadu Odboru strategie přípravy
a realizace projektů se proto
rozhodli vybrat několik nejzajímavějších příběhů jakožto příklady dobré praxe, které ukáží
nadšené, podnikavé lidi z našeho kraje. Jedním, kterému
se podařilo získat dotaci, byl
i Martin Merežko.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?

Chtěl jsem se osamostatnit
a postavit na vlastní nohy.
Neměl jste obavu z rizika?
Neměl, znal jsem situaci
v oboru od bratra.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Především zařídit veškeré potřebné dokumenty k podnikání,
nastavit určité pravidelné měsíční mechanismy a pravidla s podnikáním související. Pomohli mi
bratři, kteří měli s podnikáním
zkušenosti.
Začal byste podnikat i bez
finanční dotace z Ústeckého
kraje?
Ano, začal jsem podnikat již
dříve, pouze jsem využil příležitost nabízenou Ústeckým krajem.

K čemu jste dotaci především využil?
Pořídil jsem briketovací lis na
odpad vznikající při truhlařině, takže místo podestýlky pod
zvířata momentálně vyrábím
z hoblin a pilin brikety do kamen.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

Především se udržet na trhu,
rozšiřovat klientelu a vylepšovat
technické zázemí.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Dobře si promyslet, co osamostatnění přinese či odnese. Dále
se nebát, zmapovat si trh a s chutí se pustit do prvních kroků vedoucích k samostatnosti.

Jméno a příjmení:

Martin Merežko

Věk:

32 let

Vzdělání:

Středoškolské

Místo podnikání:

Rybniště

Předmět podnikání:

Truhlářství

Hejtman řešil možnou spolupráci
s vietnamskou provincií

P

o loňské návštěvě hejtmana
Velvyslanectví Vietnamské
republiky v Praze se Oldřich
Bubeníček setkal na Krajském
úřadě Ústeckého kraje s hlavním
koordinátorem spolupráce mezi
provincií Kien Giang a ÚK Duong Viet Dungem. Při setkání se

řešila možná spolupráce s tímto
regionem sousedícím s Kambodžou. A to převážně v oblasti
školství, zdravotnictví, životního
prostředí a cestovního ruchu.
Jednání se také zúčastnil Zdeněk
Matouš, radní pro regionální
rozvoj a cestovní ruch.

Ústecký kraj
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Výtěžek z akce Krása pomáhá dětem
putuje do ústecké i mostecké nemocnice

S

portovní hala Sluneta v Ústí
nad Labem hostila 12. ročník
charitativní akce s názvem „Krása pomáhá dětem“, jejíž výtěžek
pomůže oddělení dětské chirurgie
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem a také dětskému a dorostovému oddělení mostecké nemocnice.
Na charitativní akci se letos
vybralo celkem 400 tisíc korun.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka. Benefici opět organizovala Miss Sympatie 2002
Lenka Taussigová Kocmanová.

Tu v její dobročinné práci
i letos podpořilo mnoho známých osobností. Kromě moderátora Vlasty Korce a zpěváků
z muzikálu Mamma Mia, se
na přehlídkovém mole objevila
řada známých bývalých „missek“ a modelek v čele s Českou Miss 2015 Nikol Švantnerovou.
Ještě před samotnou večerní
beneficí potěšily modelky malé
pacienty z dětských oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem plyšáky a dalšími
dárky.

7
krátce

S

třední škola řemesel a služeb Děčín IV
ve spolupráci s obchodním centrem Pivovar Děčín pořádala II. ročník gastronomické soutěže Gastro Labe. Jedná se o jedinou gastronomickou soutěž v Ústeckém
kraji pro žáky středních odborných škol v oborech kuchař, číšník,
cukrář. Slavnostního zahájení se zúčastnila Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost.

N

a druhém jednání Výboru pro národnostní menšiny byl mezi body setkání i multikulturní festival Barevný region,
který se bude konat 19. května v krajském
městě. Jednání vedl předseda Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel Vodseďálek.

Na přehlídce dívky zaplněnému publiku ukázaly šaty z teplického
Salonu Moravec.

V

Ústí nad Labem se konalo první Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR
v roce 2017. Starostové probrali aktuální
témata samospráv od legislativy přes dotace, regeneraci brownfieldů, životní prostředí, školství po podporu zaměstnanosti a nepojistné sociální dávky.

D

vojutkání Euro Hockey Challenge
s Norskem sehraje česká reprezentace ve středu 12. a ve čtvrtek 13. dubna 2017
shodně od 17 hodin v chomutovské SD
Aréně. Prodej vstupenek již byl zahájen.
Národní mužstvo se do Chomutova vrací po více než pěti letech,
zatím jediné utkání sehrálo v místní aréně v prosinci 2011, kdy
podlehlo Švédsku 1:2.

Modelky se před akcí zastavily v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem, kde předaly malým pacientům dárečky.

Při předávání šeků se na pódiu objevil i hejtman Oldřich Bubeníček
(vpravo).

Hvězdy pojedou o medaile doma – Česko hostí ME ve veslování

P

o téměř šedesáti letech se
do Česka vrací jedna z největších vodáckých sportovních akcí. Od 26. do 28. května
proběhne v Račicích mistrovství Evropy ve veslování. „Na
mistrovství Evropy se těším už
od podzimu. Je to velký závod
a u nás doma jsem nikdy nic takového nejel a už asi nepojedu,“
řekl skifař Ondřej Synek.
Trojnásobný olympijský medailista od her v Riu neseděl
v lodi, má však za sebou povedenou zimní část přípravy, během

které hodně posiloval, vesloval
na trenažéru a věnoval se běžeckému lyžování. Včetně závodů.
Absolvoval Jizerskou padesátku
i padesátikilometrový běh v rámci Krkonošské sedmdesátky.
„Na běžkách trénujeme hodně, nejsou mi cizí, tak jsem zkusil závody a docela mě to chytlo,“ uvedl Synek. Druhý den po
posledním závodu absolvoval
šestikilometrový test na veslařském trenažéru a skončil třetí.
Evropský šampionát se na
naše území vrací po dlouhých

56 letech. V posledních letech
z něj tituly vozili pravidelně Mirka Topinková Knapková a právě Ondřej Synek. V Račicích
se však představí závodníci ve
všech olympijských i některých
neolympijských disciplínách,
z nichž se některé pojedou jako
exhibiční závody.
Šampionát proběhne v Labe
aréně Ústeckého kraje, kde
od loňského roku došlo k řadě
úprav. „Pro závodníky jsou připraveny nové ubytovací a stravovací kapacity, které už otes-

tovali čeští veslaři. Úpravou
prochází také tribuna, cílová věž
a prostory v zázemí, kde vznikne například tiskové středisko,“
uvedl Dušan Macháček, předseda Českého veslařského svazu.
Vstupenky na veslařský evropský šampionát jsou již v prodeji
v síti Ticketstream. Fanoušci se
budou moct setkat s hvězdami
veslování i v rámci roadshow,
která šampionátu předcházet.
V Ústí nad Labem v OC Forum
proběhne ve dnech 26. až 30.
dubna.

Stepi Lounského středohoří
odkryjí díky výstavě svá tajemství

Z

a přítomnosti Jitky Sachetové, členky Rady Ústeckého
kraje pro kulturu a památkovou péči a Jaroslava Dubského,
předsedy Výboru pro kulturu
a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje, byla
7. března v Oblastním muzeu
v Lounech slavnostně otevřena
nová expozice „Stepi Lounského středohoří“.
Tato expozice vznikla ve spolupráci Správy chráněné krajinné oblasti České středohoří
v Litoměřicích s Oblastním
muzeem v Lounech a jejím
hlavním záměrem je prezentovat veřejnosti projekt LIFE+,
který probíhal v letech 2011
– 2016 na stepních lokalitách
v Lounském středohoří.
V nové expozici je možné dozvědět se mnoho zajímavostí
i o kriticky ohroženém syslovi

krajském městě se konal bowlingový
turnaj handicap pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Pavla Csonky.
Účastníci turnaje se sjeli do Ústí z celé
republiky. Ceny na tento turnaj daroval
mimo jiné i Ústecký kraj. Nejlepší ženou byla Eva Frančáková,
v kategorii mužů pak Francois Bouteiller. Zvláštní poděkování patří panu Aleši Blažkovi za organizaci turnaje.

H

odnotící komise v čele s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem projednala
návrh na poskytnutí účelové dotace žadatelům na rok 2017 v rámci programu na
podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky sboru dobrovolných hasičů ve výši 11
milionů korun z rozpočtu Ústeckého kraje.

H

ejtman Oldřich Bubeníček se za přítomnosti 1. náměstka Martina Kliky a náměstka Stanislava Rybáka setkal
s novou předsedkyní Regionální rady odborových svazů Miloslavou Janskou a místopředsedou Miloslavem Borovičkou. Představitelé krajské odborové rady i vedení kraje vyjádřili přesvědčení, že se oba subjekty
budou nadále podílet na vedení společného dialogu.

V

obecném, který se v současné
době vyskytuje v koloniích pod
kopcem Raná a na letišti Hrádek. Výstava „Stepi Lounského středohoří“ potrvá v muzeu
až do konce letošního roku.

hale UJEP v Ústí nad Labem se uskutečnilo futsalové střetnutí mezi výběrem Vyšší odborné školy zdravotnické
a Střední školy zdravotnické v Ústí nad
Labem a brazilskými profesionálními futsalisty působícími v prvoligovém týmu Gardenline Litoměřice.
Podstatnější než výsledek (12:4) byl netradiční sportovní zážitek,
který si všichni zúčastnění odnesli.

V

průměru o třináct procent se loni v porovnání
s rokem 2015 zvýšila návštěvnost národního
parku České Švýcarsko. To vyplývá z dat získaných
prostřednictvím automatických sčítacích zařízení,
která jsou na území národního parku nainstalována celkem v 15 lokalitách. Vysoký zájem návštěvníků potvrzují i informační střediska, která rovněž zaznamenala zvýšenou návštěvnost.

L
Radní Jitka Sachetová zavítala na vernisáž výstavy o Lounském
středohoří.

Kdo sesadí Ručinského z trůnu pro nejúspěšnějšího sportovce Ústeckého kraje?

M

ěstské divadlo Žatec bude
ve čtvrtek 30. března od
18. hodin slavnostní večer, při
kterém se vyhlásí nejúspěšnější
sportovec Ústeckého kraje za
uplynulý rok. Nad anketou, která se koná již po osmnácté, převzal opět záštitu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Na celostátní akci Deníku se
podílí i Česká unie sportu. Cílem
tohoto mimořádného projektu je
ocenění sportovců a nejlepších
sportovních výsledků dosažených
v jednotlivých okresech a krajích

V

Letos by se po roční pauze mohla vrátit na trůn Simona Baumrtová.

České republiky za předchozí rok.
Kdo se stane vítězem v našem regionu v kategorii dospělých, mládeže, seniorských či juniorských
kolektivů, trenérů, handicapovaných a Masters? Konkurence
v hlavní kategorii bude opět velká
– zvítězí například ústecká boxerka Bytyqi, teplický fotbalista
Ljevaković, litvínovský hokejista
Hübl či žatecká plavkyně Svěcená.
Večerem v žateckém divadle
provede moderátor Radek Šilhan, součástí bude i doprovodný kulturní program.

ukáš Pulko (na snímku) založil v krajském městě pobočku celostátního projektu Řekni rasismu NE a se svou činností
seznámil hejtmana Oldřicha Bubeníčka.
V Ústí pak založil klub FK Mongaguá, ve
kterém jsou kluci z vyčleněných lokalit Krásného Března a Mojžíře. Cílem projektu je použít fotbal jako integrační, preventivní,
rozvojovou a zdraví prospěšnou činnost.

H

ned na několika místech Ústeckého
kraje se 8. dubna uskuteční celostátní
akce Ukliďme Česko. Lidé se mohou na oficiálních stránkách akce zapojit jako dobrovolníci nebo i jako samotní organizátoři v jednotlivých lokalitách při uklízení přírody a vyklízení černých skládek.

L

itoměřické koupaliště na Písečném
ostrově zahájí sezonu druhý květnový
týden, kdy bude uvedena do provozu prozatím jen dětská část nacházející se v levé
části areálu, tedy brouzdaliště a dětský bazén, jejichž voda je přihřívána s využitím solárních panelů. Kompletně bude koupaliště zprovozněno v závislosti na počasí, nejpozději však 3. června.
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Studenti žateckého gymnázia excelovali
na plaveckém mistrovství České republiky
V

Litoměřicích se konalo
republikové finále v plavání středních škol. Do zápolení
nejlepších středoškolských plaveckých kolektivů se jako krajský vítěz nominovalo chlapecké
družstvo žateckého gymnázia
ve složení: Dvořák, Červenka,
Haišman, Voráč a bratři Urbanové.
Na základě dodatečné nominace si svou účast na republikovém šampionátu vybojoval také
dívčí kolektiv školy ve složení:
Halvátová, Pabiánová, Hrdinová, Haišmanová, Pohoriljak,
Červenková a Svěcená.
Oběma plaveckým družstvům
Gymnázia Žatec se v konkurenci
11 týmů v kategorii dívek a sedmi týmů v kategorii chlapců
mimořádně dařilo a získaly titul
přeborníka ČR. Žatecká děvčata
získala mistrovský titul s výrazným náskokem 23 bodů před
stříbrnými děvčaty z Nového
Jičína a bronzovým kolektivem
ze Znojma. Chlapeckému družstvu žateckého gymnázia se mi-

Úspěšné chlapecké družstvo žateckého gymnázia.

strovským titulem před druhými
chlapci z Nového Jičína (náskok
11 bodů) a třetími plavci z Náchoda podařilo navázat na titul
z republikového šampionátu
středních škol z roku 2014.
Základ konečného triumfu
obou plaveckých kolektivů ža-

teckého gymnázia byl položen
již úvodními štafetami 6x50
metrů volný způsob. Individuálními výkony se velkou měrou
o konečný týmový úspěch zasloužili všichni vítězové jednotlivých disciplín v čele Lucií Svěcenou, která ve svém mladém věku

patří k pilířům české reprezentace v plavání.
Poděkování za skvělé sportovní výkony a vzornou reprezentaci Ústeckého kraje patří nejen
plavcům, ale také trenérům žateckého plaveckého oddílu, kde
se mladí plavci připravují.

Juniorský maraton rozběhá středoškoláky v Ústí nad Labem

N

ejvětší běžecký závod pro ve kterém musí být tři dívky.
studenty středních škol Každý člen týmu pak běží
z celé České republiky se blí- štafetový úsek o délce 4,2 kiží. Jednadvacátý ročník Juni- lometry, dohromady studenti
orského maratonu se po celé zdolají trať celého maratonu,“
zemi rozeběhne už v dubnu představuje Juniorský maraa registrace jsou již v plném ton Bojan Nanković z týmu
proudu.
RunCzech.
V Ústí nad
Dále
už
Labem se na
v podstatě
Kostelním
stačí jen přináměstí poběží v úterý 25. hlásit tým na stránkách www.
dubna.
runczech.com/jmc a přijet na
Neziskový projekt organi- semifinálové kolo do Ústí nad
zátorů RunCzech běžecké ligy Labem.
Nejlepší týmy ze semifinámá za cíl rozběhat středoškolské studenty po celé České lových kol postupují do finárepublice, což se rok od roku le. To se uskuteční v neděli 7.
daří více a více. Registrace května v rámci Volkswagen
uku1703kk001.CDR
do
Juniorského maratonu je Maratonu Praha. Ústecká
navíc zdarma. „Stačí dát do- akce se uskuteční pod záštitou
kraje.
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kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Výstava Horní města Krušných hor představí historii krušnohorského hornictví a měst
v Krušných horách, ale i předměty sloužící důlní činnosti po staletí. K vidění do 30. dubna. Výstava
fotografií Obrazy ticha...a jiné
děčínské rodačky Ilony Rosenkrancové zachycuje minimalistické záběry, přes které se fotografka
snaží zachytit atmosféru krajiny.
K vidění do konce dubna.

AUSTRAL.
DIVOKÝ
PES

Nová stálá expozice Paleontologie Teplicka představuje
zkameněliny všech geologických
útvarů na území okresu Teplice
a v jeho nejbližším okolí, které
jsou dochovány v paleontologické sbírce Regionálního muzea
v Teplicích. Expozice je součástí běžných prohlídkových tras
na teplickém zámku. Výstava
Nesmrtelná krása je ukázkou
jedinečné mineralogické sbírky
a sbírky ulit mořských měkkýšů
manželů Kunertových z Prahy.
Rozsáhlá celoživotní sbírka ulit
nemá v tomto rozsahu obdoby.
K vidění bude od 28. dubna.

Jedinečnou atmosféru navodí
výstava Egypt - dar Nilu, která
pochází ze soukromé sbírky slovenského cestovatele a sběratele
Jána Hertlíka seznamuje s dávnou
civilizací na březích Nilu. K vidění
budou repliky plastik, bust panovníků, soch vládců a bohů, obrazů
a jiných uměleckých děl s tématikou starověkého Egypta.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Smím prosit? doplněná o několik tanečních workshopů
vás zavede do historie tanečních
kurzů v Chomutově. Výstava potrvá do 29. dubna. Výstava Lidem
blízko představí cyklus fotografií
Jindřicha Štreita, který se programově věnuje sociálním otázkám,
vyloučeným skupinám na okraji
většinové společnosti, a to i v severních Čechách. Humanistické
poselství jeho fotografií se přirozeně a ostře vymezuje proti komerci
a líbivosti. K vidění do 27. května.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Fenomén Merkur seznámí
návštěvníky s českými výrobci
kovových stavebnic v období po 1.
sv. válce. Největší pozornost je věnována stavebnici Merkur, která
měla to štěstí, že přežila neblahá
válečná a poválečná léta a stala se
fenoménem. Proslulosti Merkuru
možná pomohla souhra okolností,
určitě ale jeho nadčasová koncepce. Výstava potrvá do 4. června.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Nová přírodovědná expozice Stepi Lounského středohoří, ve které
najdete spoustu nových exponátů,
hravých interaktivních prvků a dost
užitečných informací nejen o syslovi. Potrvá do konce tohoto roku.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.

Madagaskar – výstava fotografií, kde autoři Mart Eslem a David
Surý zachytili Madagaskar nejen
jako tropický ráj. K vidění do konce dubna v přednáškovém sálu
(ulice Winstona Churchilla).
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památky z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2016
dotaci ve výši 200 000,- Kč. Poznáte, kde se kaple nachází a do
jakého uměleckého slohu patří?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 12. dubna 2017
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.
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Ze správných odpovědí jsme vylosovali a na výhru se může těšit:
Hana Podobová z Teplic, Jiří Kareš z Mostu a Zdeňka Trnková
z Mostu. Výhercům gratulujeme.
Za dnešní památkou se vydáme do okresu Louny. Pokud pojedete například z centra krajského města autem, bude Vám cesta
trvat lehce přes hodinu. Kaple,
která byla v loňském roce vzkříšena z havarijního stavu díky
restaurátorskému zásahu, se
nachází v místní části obce s rozšířenou působností. Tato obec je
i jejím vlastníkem. Ústecký kraj
poskytl na záchranu této kulturní
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Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali, že se jedná o Baziliku Panny
Marie Bolestné v Bohosudově.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

1

POMÙCKA:
ACO, AEV,
APE, BIOTA,
NR, RTL, UA

fotokvíz

PORÁŽKA
V BOXU
ZKR.

tázka Od kdy se v českých zemích slaví Mezinárodní den
žen? byla tajenkou naší únorové křížovky. Odpověď na ni byla:
od roku 1911.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Vlasta Tillová z Teplic, Kristina Forejtová z České
Lípy, Jana Vrajová z Bíliny, Jaromír Kubový z Litvínova a Vladimír
Hajdl z Ústí nad Labem. 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 12. dubna 2017, 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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