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Soutěž Skleněná popelnice

Žena regionu 2017

Mezinárodní folklórní festival

DRUHÉ NEJMENŠÍ
MĚSTO V ČR
VYHRÁLO POTŘETÍ

ZNÁME VÝSLEDKY.
ZVÍTĚZILA PETRA
DLABOLOVÁ

V TŘEBÍVLICÍCH
HRÁLY PRIM KROJE
NEJEN Z ČR

slovo hejtmana
Nezaměstnanost mírně poklesla, ale problém trvá

P

odíl nezaměstnaných v Ústeckém
kraji mírně poklesl a k 31. květnu
2017 dosáhl hodnoty 6,6 %. Od začátku
roku 2017 se tak nezaměstnanost v kraji
snížila o 1,26 %. Ke konci května letošního roku bylo na úřadech práce v Ústeckém kraji evidováno 38 364 nezaměstnaných osob. Počet volných pracovních
míst v kraji ke konci května vzrostl na
9 427 a na jedno volné pracovní místo
připadalo 4,07 uchazečů o zaměstnání. Celkově byl v ČR koncem května podíl nezaměstnaných 4,1 %, úřady práce evidovaly 308 tisíc nezaměstnaných a nabízely 174 tisíc volných
pracovních míst. Přitom je podle statistik v Ústeckém kraji
30 procent lidí, kterým se kvůli exekucím na mzdu nevyplatí pracovat, právě mezi nezaměstnanými. Pobírané sociální
dávky exekuci nepodléhají, ale mzda ano. Je pak v těchto případech správné hovořit o „uchazečích o zaměstnání“?
Je-li v kraji 115 tisíc obyvatel v exekuci, pak 30 % z nich
představuje 34 tisíc, přičemž celkový počet lidí bez práce je
38 tisíc! Snaha snižovat míru nezaměstnanosti, například
vytvářením nových pracovních míst, tedy naráží na hradbu
exekucí. V neúměrném zadlužení části obyvatel kraje proto
spatřuji jednu z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti, kterou
bude stále těžší a těžší snižovat. Je to paradoxní: práce je dost,
ale je problém sehnat lidi se zájmem pracovat.
Jedním z pilířů vládní Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje (Restartu) je sociální stabilizace. Tento pilíř obsahuje program s opatřeními k řešení problematiky zadlužení jako
jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti. Účelem programu je přispívat ke snižování předluženosti obyvatelstva a návazného rizika exekucí, které jsou jednou z příčin nadprůměrné dlouhodobé nezaměstnanosti. Dalším nástrojem pro
začlenění lidí bez práce do zaměstnání je Pakt zaměstnanosti
Ústeckého kraje, jehož cílem je dosáhnout do roku 2020 republikového průměru míry nezaměstnanosti.
Jedním z úkolů poslanců zvolených v Ústeckém kraji je
a bude také iniciovat změny zákonů k řešení sociálních nesouladů, které v kraji vedou k nadprůměrné nezaměstnanosti.

Ladislav Novák má pamětní desku

T

o, že fotbal má u nás velkou
popularitu, dokázala i sobota
17. června. Až překvapivě velký
počet lidí přišel na hlavní lounské
náměstí na skromnou slavnost.
Při příležitosti 55. výročí finále
mistrovství světa v Chile se zde
konalo slavnostní odhalení pamětní desky lounskému rodákovi
Ladislavu Novákovi. Iniciátorem
celé akce byl lounský zastupitel
Vladimír A. Hons, Martin Vostřel
z lounského muzea a Jaroslav
Rychtařík.
Slavnostního odhalení se ujal
hejtman Ústeckého kraje Old-

řich Bubeníček a starosta Loun
Radovan Šabata, akce se zúčastnil i předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Jan
Richter. Zároveň byla k vidění
výstava s podtitulem Kapitán fotbalové jedenáctky z Chile, kterou
připravilo lounské oblastní muzeum. Expozice dále pokračovala
od Pivovarské ulice až na muzejní dvorek. V interiéru muzea
byly vystaveny předměty spojené
s touto fotbalovou osobností.
K vidění byla i stříbrná medaile
z MS 1962 v Chile, kterou zapůjčila rodina Ladislava Nováka.

Lounský starosta Radovan Šabata (vlevo) s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem při odhalení pamětní desky. 
Foto: Ladislav Bába
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V Litoměřicích se konal velkolepý sraz
hasičů z Česka i sousedních zemí

S

bory dobrovolných hasičů ze
všech koutů naší vlasti a profesionální hasiči se prezentovali
tisícům návštěvníků na VII. celorepublikovém srazu hasičstva
spojeným s výstavou historické
i současné techniky na Hasičských slavnostech Litoměřice
2017. Tato ojedinělá akce, která
se koná v tříletých intervalech, je
zařazena do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje a konala
se pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a za finanční
podpory kraje.
„Vážím si práce dobrovolných hasičů i jejich profesionálních kolegů. Dobrovolní
hasiči ve městech a obcích se
často významně podílejí na
společenském životě na venkově a vychovávají si své nástupce v nejmladší generaci. Díky
hasičům jsme v našem kraji
několikrát zvládli velké povodně. Proto se Ústecký kraj snaží
hasičům pomáhat i finančně,
aby mohli při mimořádných
událostech nasadit tu nejlepší
techniku,“ řekl v úvodu shromáždění hasičstva na litoměřickém Mírovém náměstí hejtman Oldřich Bubeníček.
Defilé moderní i historické
hasičské techniky na Mírovém
náměstí a dvou stovek sborů
dobrovolných hasičů sledoval

Divákům se mimo jiné představili členové Sboru dobrovolných hasičů Chloumek.

ministr vnitra Milan Chovanec, arcibiskup pražský Dominik Duka, generální ředitel Hasičského záchranného sboru
ČR Drahoslav Ryba, starosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Karel Richter, starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč
a další významní hosté. Hejtmana Oldřicha Bubeníčka doprovázela krajská radní Jitka
Sachetová a Miroslav Andrt,

předseda Výboru pro životní
prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova Zastupitelstva Ústeckého kraje.
V pátek a v sobotu probíhala
výstava a dynamické ukázky
hasičské techniky na výstavišti
Zahrada Čech s doprovodným
programem.
V sobotu odpoledne se na
výstavišti uskutečnil také podpis memoranda o spolupráci

mezi Ústeckým krajem a Hasičskými záchrannými sbory
Ústeckého a Zlínského kraje
na společném projektu „Hasiči
pro školy“.
Dobrovolní hasiči se svými
350 tisíci členy jsou nejpočetnější zájmovou organizací v republice. Hlavním pořadatelem
Hasičských slavností Litoměřice je Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z. s.

Metodické cvičení Rallye Ostrov opět
ukázalo profesionalitu záchranářů
V

ysoce nakažlivá choroba,
zraněný myslivec po pádu
z posedu, dítě s poraněnou
páteří nebo teroristický útok.
Nejen to přinesl v pořadí čtvrtý
ročník metodického cvičení záchranářů Rallye Ostrov, který
ověřil připravenost a profesionalitu záchranářů v mnohdy nelehkých terénních podmínkách
skalního města Ostrov u Tisé.
Letos se cvičení poprvé zúčastnili také záchranáři z Německa
v rámci projektu „Přeshraniční
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných služeb“.
Třídenní cvičení je nejen prověřením posádek Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje a součinnosti s ostatními
složkami IZS, ale má také vzdělávací charakter. Cvičení, které
je zároveň soutěží, se zúčastnilo
celkem 22 dvoučlenných posádek. Z toho pět jich bylo za německou stranu.
„Letos to bylo poprvé, co se

cvičení zúčastnily také německé posádky a věříme, že jejich
účast přispěje ke zkvalitnění
spolupráce a také k prohloubení vzájemných vztahů,“ dodal
náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Petr Bureš. Součástí
cvičení bylo devět úkolů – dva
z nich proběhly dokonce v noci
a jeden se týkal řešení mimořádné události, kdy neznámí
pachatelé projeli branou areálu
Božtěšice a úmyslně najeli do
lidí. Tento úkol prověřil koordinovaný postup složek IZS pod
velením Policie ČR. „Náměty
těchto událostí jsou často připravovány podle skutečných
událostí z reálného výjezdu,“
řekl mluvčí ZZS ÚK Prokop
Voleník.
Nejlepší výkon v rámci plnění
soutěžních úkolu podala posádka ZZS ÚK Bílina, na druhém
místě se umístila posádka ZZS
ÚK Roudnice nad Labem a třetí
byla posádka z Rumburku.

Pod dohledem rozhodčích plnili záchranáři v soutěži různé úkoly.
Jedním z nich bylo ošetření myslivce, který spadl z posedu.

V rámci oficiálního zahájení
celé akce udělila Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého
kraje několik titulů Čestného
záchranáře ZZS ÚK za dlouhodobou podporu, spolupráci
a vstřícnost při zajištění přednemocniční neodkladné péče
v Ústeckém kraji. Mezi nimi byl

náměstek hejtmana Stanislav
Rybák, vedoucí odboru kancelář hejtmana Luboš Trojna,
vedoucí odboru zdravotnictví
Petr Severa, vedoucí oddělení
organizace zdravotních služeb
Hana Týlová a tajemník krizového štábu a bezpečnostní rady
kraje Jiří Čermák.
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Delegace z čínské provincie
Anhui navštívila Ústecký kraj

N

ávštěva Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, setkání s vedením Ústeckého kraje, prohlídka hradu
Střekov, ústeckého zdymadla
i průmyslové zóny Triangle. To
vše bylo na programu delegace čínské provincie Anhui, se
kterou Ústecký kraj již několik let spolupracuje. Návštěvu

provázel náměstek hejtmana
Stanislav Rybák a krajský zastupitel a člen komise pro rozvoj cestovního ruchu Jaroslav
Horák. Delegace se také sešla
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. Průmyslovou zónou
Triangle návštěvu provedl první náměstek hejtmana Martin
Klika.

Červencové farmářské trhy

L

éto je tu a s ním také na
náměstích měst Ústeckého kraje jsou již tradičně
připraveni farmáři se svými
regionálními produkty. Na
obvyklých místech budou prodávat své výrobky, které jsou
známkou té nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské trhy pořádá o. s. Český um
- Artificum Bohemicum
pod
záštitou
hejtmana.

V naší pozvánce na červenec jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 12., 19. a 25. července
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 1., 15.
a 29. července od 8 do 12 hodin.
Litoměřice: Kostelní náměstí,
soboty 8. a 22. července od 8 do
12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 8. a 22. července
od 8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 14. a 28.
července od 9 do 17 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 4., 11., 18. a 25. července
od 9 do 15 hodin, čtvrtky 13.,
20. a 27. července od 9 do 15
hodin.

Podnikatelské fórum Ústeckého
kraje: nové technologie jako
šance pro restart regionu

Ú

stecký kraj a Hospodářská
a sociální rada Ústeckého
kraje zorganizovali ve dnech
5. - 6. června v Ústí nad Labem
3. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje. Jedním z hlavních
témat konference byla diskuze
k projektu RESTART, jehož
obsahem je restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (ÚK,
MSK, KVK) s podporou vlády.
Podnikatelé, školy a nejrůznější organizace v Ústeckém
kraji budou mít šanci v následujících letech získat od státu
peníze na projekty spojené s obnovou regionu. Investovat chce
stát do dopravní infrastruktury, vzdělání, vědy a výzkumu
a inovací, vývoje nových technologií i odstraňování starých
ekologických zátěží v ÚK, MSK
a KVK. Potvrdil to na fóru mi-

červen 2017

nistr průmyslu a obchodu Jiří
Havlíček.
„Jsou navržena opatření za
celkem 42 miliard korun, z čehož přibližně 10 miliard tvoří
opatření, na nichž se bude podílet Ministerstvo průmyslu
a obchodu, proto je pro nás
jeho role velmi důležitá,“ doplnila Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK a zástupkyně
zmocněnce vlády, která za přípravu projektu Restart v našem
kraji zodpovídá.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zdůraznil, že
kraj se snaží vyjít vstříc přeměně regionu reorganizací svých
škol. „Klademe důraz na technické obory a snažíme se propagovat učiliště, střední školy,
protože uplatnění absolventů
z těchto škol je velké,“ uvedl
Bubeníček.

Hejtman Oldřich Bubeníček s vládním zmocněncem pro ÚK, MSK a KVK
Jiřím Cieńciałou.

Podle statistik dosáhla nezaměstnanost v ČR na konci května 4,1 %, v Ústeckém kraji to bylo 6,6 %. Je to za několik let
nejnižší hodnota. Úřady práce evidovaly 308 tisíc nezaměstnaných a nabízely 174 tisíc volných pracovních míst. Zdá
se, že práce je dost, ale firmy mají stále problém sehnat zaměstnance. Proč někteří nezaměstnaní nemají zájem najít
si práci? Jak se bude nezaměstnanost vyvíjet? Co lze podle vás udělat ke zlepšení situace? Lákání nových investorů
a vznik nových pracovních míst je tím správným řešením?
Dominik Hanko (SPD a SPO),
krajský zastupitel

V současné době se nezaměstnanost v kraji pohybuje okolo
6,6%. I když je to z dlouhodobého
hlediska jeden z nejlepších výsledků, stále je kraj o více než 2 % nad
celostátním průměrem. Toto číslo
ovlivňuje i vysoký počet lokalit,
ve kterých se nezaměstnanost
pohybuje okolo 80 %. V těchto lokalitách žije na území Ústeckého
kraje kolem 40 tisíc obyvatel. A to
už je při takto vysokém podílu nezaměstnanosti v těchto lokalitách
číslo, které se významnou měrou
podílí na celkových hodnotách
krajské míry nezaměstnanosti.
K příznivým faktorům ovlivňujícím nezaměstnanost přispívá jednak období probíhající ekonomické konjunktury a také úspěšnost
při přivádění zahraničních investorů do průmyslových zón, především pak Triangle u Žatce. Otázkou zůstává, zda by toto mělo být
jediným směrem, kterým se chceme ubírat. Dle názoru nás z SPD
by se měl kraj v neposlední řadě zaměřit i na podporu malého a středního podnikání například v oblasti
služeb spojených s cestovním
ruchem a obnovou tradičních řemesel svázaných s regionem, jako
je třeba sklářství nebo dřevařský
průmysl se svou bohatou historií
výroby dřevěných hraček. Dále si
myslíme, že ve spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát
Ústí, který spravuje území rekultivací po těžbě uhlí, je důležité
podporovat aktivity související se
vznikem nových rekreačních oblastí jako je jezero Milada a jezero
Most. Jde zejména o vybudování
infrastruktury a zázemí nutných
ke kvalitnímu turistickému využití
těchto destinací, které mají v této
oblasti obrovský potenciál. Toto
je předpokladem vzniku nových
pracovních míst. Příkladem nám
mohou být podobné rekultivované oblasti v sousedním Německu.
Naší prioritou musí být odklon
od levných montoven k odvětvím
s vysokou přidanou hodnotou
práce. Musí skončit to, co jsme
ještě nedávno z úst našich politiků
slýchali. A to prohlášení typu, že
naší největší devizou je naše levná
pracovní síla. Naší atraktivností nesmí být levnost, ale vysoká
odbornost a fundovanost našich
lidí. A s tím bezprostředně souvisí výchova nové generace kvalitních řemeslníků prostřednictvím
učňovského školství a vrácení
prestiže dělnickým profesím. Prioritu spatřujeme v podpoře firem
a živnostníků zainteresovaných na
výchově mladých generací učňů,
ať už formou možných daňových
úlev či spolufinancováním projektů s těmito aktivitami spojenými.
Jan Richter (ANO 2011), krajský zastupitel
V celé České republice a u nás
v Ústeckém kraji velmi diskutované a ožehavé téma. Patříme mezi

kraje s největší mírou nezaměstnanosti. Je pravdou, že velkou roli
hraje skladba obyvatelstva a pracovní příležitosti. Problémů vidím
hned několik. A můžeme začít od
školství. Dříve jedno z nejlepších
se nám pod rukama mění a nereaguje svými obory na pracovní trh.
Jsou školy, kde zaměření je víceméně akademické a na trhu práce
nepotřebné anebo výuka pokulhává za realitou. Toto se změnit
dá, zapojme do školství i firmy
např. stipendia pro žáky, popř. reflektujme na to, o co je zájem. Zapojme firmy jako konzultanty do
vzdělávacího procesu. Další problém vidím v sociálním systému.
Pokud pracující nebude pobírat
podstatně vyšší mzdu než občan
na sociálních dávkách, nikdy se to
nezmění. Nastavme systém tak,
aby se vyplatilo chodit do práce.
Preferujme ty, kteří pracují nebo
by rádi pracovali. S tím také souvisí potřeba podpory firem, které
pracovní místa nabízejí. Lákat
nové investory je již kontraproduktivní. Máme spoustu firem,
ale chybí pracovní síly. Odmítám
navyšování sociálních dávek bez
jakékoli snahy o zapojení se do
pracovního procesu. A hlavně je
třeba si uvědomit, že stále hovoříme o těch, kteří pracovat chtějí
a těch, kteří nechtějí. Nicméně
nepopírám, že je zde i kategorie
těch, kteří pracovat nemohou. Ale
že by jich bylo v současné době
skoro 7 %? Nemyslitelné. Takže
máme před sebou dobu, která
si žádá velké změny. Nebude to
vždy lehké, ale jistě potřebné.
Nezaměstnanost, slovo, které je
potřeba minimalizovat. A toho
lze dosáhnout pouze komplexní
změnou.
Ladislav Drlý (KSČM), krajský zastupitel a radní

Statistické údaje mohou být
(a v tomto případě jsou) zavádějící. Mohlo by se zdát, že všechno
je v pořádku. Nezaměstnanost
klesá. Ale opak je pravdou. Ti, kteří pracovat umí a chtějí, si práci
dokáží najít. To jsou ti, kteří snižují procento nezaměstnaných.
Proč je ale stále 174 tisíc volných
pracovních míst? Není to tím, že
náš systém sociálních dávek je nastaven tak, že je výhodnější být na
úřadu práce, než jít makat? Není
to tím, že ten, kdo se v minulosti
dostal do dluhové pasti, nemá zájem být legálně zaměstnán, proto-

že exekutor mu sebere všechno,
co si vydělá? Není to tím, že se žáci
základních škol těší na okamžik,
kdy dokončí povinnou školní docházku, přihlásí se na úřad práce
a stejně, jako zbytek rodiny, se budou věnovat sladkému lenošení?
Řešení těchto otázek je podle mne
stejně důležité, jako lákání nových
investorů. Ani to však nelze dělat
do nekonečna. Minimálně stejnou
pozornost musíme věnovat stávajícím zaměstnavatelům. Také oni
dávají lidem práci, také oni si zaslouží, abychom se zajímali o jejich problémy a poskytovali jim
stejnou pomoc, jako těm novým.
Přestaňme se radovat z toho, že
se nám snižuje procento nezaměstnanosti. Přesvědčujme děti
a jejich rodiče, že bezstarostnou
budoucnost jim zajistí vzdělání
odpovídající jejich schopnostem.
Pomáhejme těm, kteří pochybili
a chtějí své pochybení napravit.
Přesvědčujme všechny, že kdo
chce peníze, musí makat!
Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel

Proč někteří nezaměstnaní nemají zájem najít si práci? Překvapuje mne, že se tomu ještě někdo
diví. V našem kraji je cca 38 tisíc
lidí bez práce a přitom je nabízeno 9 tisíc volných míst. A to ještě
tisíce pracovních míst obsazují
cizinci z Rumunska, Ukrajiny či
Mongolska, které si musí firma
sama dovážet, aby u nich vůbec
někdo pracoval. Takže jsme vybudovali za veřejné peníze průmyslové zóny, zajistili zahraničním
firmám daňové prázdniny a nezaměstnanost nevyřešili. Tedy
pokud jsme nechtěli původně řešit nezaměstnanost Mongolska či
Rumunska za peníze z Čech. Proč
tedy někteří nezaměstnaní nemají
zájem najít si práci? Protože jsou
líní a nic je k tomu nenutí. Válí se
v klidu doma na načechraném
polštáři sociálních dávek, po nocích dělají bengál, a když na ně my
ostatní děláme od rána v práci,
tak vyspávají, případně si přivydělávají na černo. Co lze udělat ke
zlepšení situace? To je přece velmi jednoduché. Radikálně snížit
sociální dávky těm, kteří nechtějí
pracovat. Ponechat je jen pro ty,
kteří mají prokazatelně zdravotní problémy. Z ušetřených peněz
podpořit ty, které potřebujeme.
Lékaře, učitele, řemeslníky atd.
Stejně tak je důležité konečně
přestat dusit ty, kteří stát a jeho
dávky nepotřebují a navíc jsou
schopni zaměstnat další lidi. Jde
o drobné podnikatele a živnostníky, kteří vytváří hodnoty a z jejichž daní se živí stáda úředníků,
aby je ti samí úředníci pak mohli
dusit nesmyslnými zákony a nařízeními. Kdy konečně pochopíme,
že je potřeba podporovat aktivní
lidi? Pravděpodobně až zjistíme,
že už není skoro nikdo, kdo by
vydělával na sociální dávky. A co
může udělat náš kraj? Přece využít možnosti zákonodárné inicia-

tivy a navrhnout změny zákonů,
které povedou k minimalizaci
plýtvání se sociálními dávkami.
Dále navrhnout změny zákonů,
které povedou k podpoře českých
živnostníků a podnikatelů, kteří
ze svých daní živí i politiky, kteří
o nich nakonec rozhodují.
Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel a radní

Aktuálním problémem trhu
práce v Ústeckém kraji, ale nejen
v něm, je nedostatek kvalitních
zaměstnanců, absolventi škol bez
potřebných dovedností a znalostí
a chybějící absolventi technických oborů. Podle průzkumů se
s nedostatkem kvalifikovaných
zaměstnanců potýká až 40 procent zaměstnavatelů v kraji. Na
pracovníky nyní zaměstnavatelé
kladou jiné požadavky. Zvýšil se
podíl práce s informacemi a s nárůstem automatizace výroby
poklesl podíl rutinních a stereotypních činností. Na změnu požadavků zaměstnavatelů na kvalitu
pracovních sil včas nezareagovaly
školy. Ještě před třemi lety byla situace v kraji zcela jiná.
Problematiku trhu práce, ať už
nedostatek pracovních příležitostí nebo aktuálně nedostatek kvalifikovaných pracovních sil řeší
v Ústeckém kraji Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje. Jedná se
o společnou platformu Ústeckého kraje, zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí, státní správy
i samospráv. Stovky nových pracovních míst, podpora uchazečů
o práci odpovídající specifické
problematice Ústeckého kraje
a více než sto miliónů korun na posílení zaměstnanosti, to je bilance
Paktu zaměstnanosti Ústeckého
kraje jen za minulý rok. Aktuálně
realizuje Ústecký kraj dva projekty – Transfer a Cesta, které byly
zahájeny vloni. Oba jsou zaměřeny na ohroženou skupinu obtížně
zaměstnatelných lidí. Další vývoj
trhu práce v celé České republice
zmapuje a významně také ovlivní
nový projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí KOMPAS, ve
kterém je Ústecký kraj jedním ze
šestnácti partnerů. Díky tomuto
projektu například vznikne návod
na to, jak by měl na vývoj trhu práce a potřeby zaměstnavatelů reagovat vzdělávací systém.
Z regionů by měly vzejít požadavky na změny. V rámci projektu
KOMPAS by měly být dál zpracovány. Výsledkem celého projektu
bude aktuální webová aplikace,
kterou budou moci využívat podnikatelé, školy, při přípravě strategických dokumentů týkajících
se zaměstnanosti a vzdělávání
také organizace státní správy
a široká veřejnost. Nová pracovní místa v regionu jsou žádoucí
a potřebná, trhu práce v Ústeckém kraji ale dlouhodobě pomůžou také systémové změny, které
může nastartovat právě projekt
KOMPAS.
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Přehled dlouhodobějších prázdninových výluk v Ústeckém kraji
Ž
elezniční doprava bude po
celé léto omezena na lince
U25 na Moldavu. V důsledku
sesuvu podloží zajišťuje od jara
provoz náhradní autobusová
doprava. Během prázdnin bude
probíhat rekonstrukce v železniční stanici Lovosice, konec
je naplánován na srpen. Po celé
léto proto na lince U4 počítejte
u osobních vlaků s postupnými
výlukami s náhradní autobu-

sovou dopravou a výlukovými
jízdními řády. Rychlíky a vlaky
EC budou projíždět v úseku Bohušovice n. Ohří – Prackovice
nad Labem omezenou rychlostí a bude vznikat zpoždění. Při
výlukách na odbočných tratích
linky U11 Česká Lípa – Postoloprty bude nutné přestupovat.
Ve druhé polovině srpna bude
uzavřena železniční trať v úseku Rybniště – Varnsdorf. Do-

pravu bude zajišťovat náhradní
autobusová doprava.
Provoz zelených autobusů DÚK bude přes prázdniny
ovlivňovat celá řada výluk.
Pokračují uzavírky a opravy
silnice č. I/13 v Děčíně – „Pětimostí“, v Litoměřicích v Palachově ulici a v Lovosicích na
autobusovém nádraží. Začátkem července bude zahájena
oprava silnice č. III/26224

v obci Dobrná. Během prázdnin se chystá dvoutýdenní uzavírka silnice Jalůvčí – Maxičky
a v termínu od 15. 7. uzavírka
silnice č. III/26015 v obci Vinné. Uzavírka Masarykovy ulice
v Teplicích - Trnovanech od 1.
7. do 3. 9. se dotkne všech linek
tudy projíždějících. Zastávka
Teplice-Trnovany nebude obsluhována a linky pojedou po
objízdných trasách. Uzavírka

Zastupitelé schválili záměr zřízení krajského autobusového dopravce

Z

astupitelstvo Ústeckého
kraje (ZÚK) v pondělí 29.
května schválilo záměr, aby
za účelem zajištění dopravní
obslužnosti v Ústeckém kraji
byla zřízena nová příspěvková organizace, která by jako
vnitřní dopravce Ústeckého
kraje zajišťovala dopravní
obslužnost Ústeckého kraje, a uložilo Radě Ústeckého
kraje zajistit a předložit ZÚK
k rozhodnutí příslušné dokumenty v souladu se schváleným záměrem.

Podle záměru by měl krajský
autobusový dopravce postupně nahradit současné provozovatele, počet spojů ani autobusů se nezmění. Rozhodnutí
o záměru vnitřního dopravce
Ústeckého kraje bylo podloženo rozsáhlou analýzou a je
reakcí na potíže v autobusové
dopravě v souvislosti s vládním nařízením o zvýšení platů
řidičů. Ústecký kraj totiž řešil
právní problém, jak přidat dopravcům peníze na mzdy řidičů, aby se nevystavil postihu

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
„Zřízení krajského dopravce
bude znamenat zhruba stejnou cenu za provoz, jako jsou
současné náklady na dopravu,
rozsah této veřejné služby se
nezmenší,“ uvedl náměstek
hejtmana Jaroslav Komínek.
Dopravu v kraji nyní zajišťují
čtyři dopravci. Kraj jim peníze
na platy řidičů nabídl v rámci
uzavíraných dodatků k dlouhodobým smlouvám. Náklady
na roční provoz všech spojů

linkové krajské dopravy, která
denně přepraví zhruba 55 000
cestujících, budou podle odhadů zhruba 600 milionů ročně.
Kraj bude muset pořídit 250
autobusů a zajistit zhruba 500
řidičů.
„Nabídli jsme také řidičům
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, že si mohou rozšířit
řidičské oprávnění. V případě
potřeby bychom tyto šoféry
mohli i pro autobusy využít,“
řekl už dříve hejtman Oldřich
Bubeníček.

Letní změny jízdních řádů spojů DÚK
Jízdní řády vlaků se před prázdninami změnily jen
u několika spojů.
Osobní vlak na trati 081 Děčín - Rumburk, který odjížděl z Děčína hl. n. ve 13:35, jede nově už ve 13:27. V opačném směru vlak,
který odjížděl z České Kamenice v 15:37, jede nově už ve 14:04.
Jak uvedl náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek, Ústecký kraj
tím cílí na zlepšení možnosti dojíždění žáků a studentů ze škol
v České Kamenici. Na trati 110 Louny - Kralupy nad Vltavou
odjíždí ranní osobní vlak z Loun ve 4:30, tj. o 5 minut dříve. Na
objednávku města Kadaň byl v období od 1. července do 31. srpna o víkendech a ve svátek prodloužen vlakový spoj na trati 132
s odjezdem z Kadaně - Prunéřov směrem na Želinu v 6:36 a zpět
z Poláků v 7:27. Vlak jede přes prázdniny z Kadaně předměstí
dále do Poláků a zpět.

Zelené autobusy DÚK vycházejí přes prázdniny opět více
vstříc turistům.
V Českém Švýcarsku se zahustí provoz na lince 434 – stejně jako
o víkendech tu bude autobus jezdit každou hodinu i ve všední
dny. Ve všední dny se rozšíří i provoz další linky v národním parku – 435 z České Kamenice do Hřenska a linky 433 z Děčína na
Sněžník. Zelený autobus číslo 628 z Litoměřic začne o prázdninách opět jezdit až k Píšťanskému jezeru. Přes prázdniny bude
v provozu všech 35 autobusových linek DÚK s rozšířenou přepravou kol, většina z nich i v pracovní dny. O prázdninách naopak po celém území kraje z jízdních řádů vypadávají spoje, které
slouží jako školní.

dejte aktuální informace ke
konkrétní plavbě na www.labskaplavebni.cz. V případě nízkého stavu hladiny řeky Labe
je z přístavu Ústí nad Labem
- centrum ve směru na Litoměřice dle platného jízdního řádu
zajištěna náhradní autobusová
doprava a loď vyplouvá opět
v čase platného jízdního řádu
až nad zdymadly z přístaviště
Ústí nad Labem – Vaňov.

Přeshraniční linka
z Teplic do Drážďan
jezdí sedmkrát denně

O

d letošního jara platí na přeshraniční lince 398 z Teplic
přes Altenberg do Drážďan společný přeshraniční tarif Dopravy
Ústeckého kraje (DÚK) a Integrovaného dopravního systému
Horní Polabí (VVO).
Se změnou tarifu zůstala
v platnosti dosavadní nabídka
jízdních dokladů, tedy jízdenek pro oblast DÚK k hranicím
v České republice a pro oblast
VVO k hranicím v Německu,
i jednorázové přeshraniční jízdenky.
Pro jednodenní výlety z Čech
do saského hlavního města
Drážďan je i nadále výhodná jízdenka Labe-Elbe za 250 korun
pro jednu osobu nebo za 550
korun pro skupinu až 5 osob.
Kromě toho si mohou cestující od 1. dubna 2017 zakoupit
i přeshraniční časové jízdenky
na sedm a třicet dní, např. pro
pravidelné cesty mezi Teplicemi a Drážďany. „Je to další
krok k integraci sousedících

oblastí Euroregionu Labe-Elbe/Elbe-Labe a zjednodušení
každodenního života cestujícím
dojíždějícím linkou 398 do zaměstnání,“ uvedl náměstek pro
dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.
Přeshraniční linka 398 zahájila svůj pravidelný provoz
26. září 1994 dvěma páry spojů mezi Drážďany a Teplicemi.
Díky rostoucí poptávce nabízí
dnes již sedm spojů denně ve
dvouhodinových
intervalech
z obou směrů, a to bez jakýchkoliv prázdninových omezení. Celý
sortiment jízdenek je k dispozici
u řidičů přímo v autobuse. V Čechách zaplatí cestující českými
korunami a za hranicemi v Sasku eury.
Aby dorazili cestující do cíle
bez starostí, jsou všechny informace k přeshraničnímu tarifu
na lince 398 na internetových
stránkách www.rvd.de, www.
vvo-online.de a www.dopravauk.cz.

Nová autobusová linka je
zaměřena na turistické cíle

O

Lodě DÚK od prázdnin rozšiřují plavby i o čtvrtky.
Během prázdnin plují lodě DÚK mezi Ústím a Litoměřicemi
o víkendech, státních svátcích, každý pátek a od 10. července do
konce srpna navíc i každý čtvrtek. Lodní linka 902 z Ústí nad Labem do Hřenska je s ohledem na nízký letní vodní stav v provozu
jen do 9. července. Od 10. července se tato loď DÚK přesunuje
na trasu Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem, kde jí můžete
k příjemné plavbě po řece využít až do 19. srpna. O prázdninách
se mimo pravidelný jízdní řád uskuteční čtyři mimořádné plavby
lodí DÚK. Večerní plavby v sobotu 29. 7. a 26. 8. z Ústí nad Labem do Litoměřic a prodloužené plavby v neděli 30. 7. a 27. 8.
z Litoměřic do Mělníka a z Mělníka do Ústí nad Labem.

silnice II/271 v úseku Litvínov
– Klíny omezí v červenci a srpnu během prázdnin na několik
týdnů provoz na autobusové
lince 523 Litvínov – Český Jiřetín. Autobusy pojedou po objízdných trasách a bude docházet ke zpožděním.
Výluky lodní dopravy DÚK
jsou závislé na stavu vody v řece
Labi. Ověřte si předem aktuální
stav na www.pla.cz nebo vyhle-

Lodě poplují mezi Ústím a Litoměřicemi o letních měsících kromě
pátků, víkendu a státních svátků nově i každý čtvrtek.

d 29. 4. do 1. 10. mohou
turisté využívat novou autobusovou linku Dopravy Ústeckého kraje číslo 526, která
spojuje Litvínov, Lom, Osek
a Dlouhou Louku. Konečná
zastávka Dlouhá Louka je výhodným startovacím místem
pro výlety na zajímavá místa
východního Krušnohoří jako
Vlčí hora s volně přístupnou
vyhlídkovou plošinou, přírodní
rezervace Vlčí důl, zřícenina go-

tického hradu Rýzmburk, nebo
nejvyšší vrchol této oblasti Loučná.
Za návštěvu určitě stojí turisticky atraktivní město Osek
s cisterciáckým klášterem ze
13. století a 3D lanovým bludištěm v korunách stromů. Linka je v provozu v sobotu, neděli
a ve svátky a platí zde tarif DÚK
včetně výhodných denních síťových jízdenek, jízdenky se prodávají u řidiče.

V Ústeckém kraji bude se Hudebníci big bandů si užívali festival z Rodinného stříbra
ročník MezináV rámci festivalu se konala sou- hudby v regionu. Zároveň do- a možnosti výměny zkušeností je
záchranářským vrtulníkem Osmnáctý
rodního hudebního festi- těž big bandů ve dvou věkových chází k výměně zkušeností mezi i výbornou příležitostí k navázávalu Česká Kamenice se v rám- kategoriích. Proběhly doprovod- orchestry z různých zemí a srov- ní spolupráce mezi jednotlivými
létat společnost DSA
ci programu Rodinné stříbro né programy, kde vystoupily de- nání kvality jejich produkce orchestry. Mladí hudebníci čer-

P

o rok a půl trvajícím sporu
kolem letecké záchranky
v Ústeckém kraji je konečně
rozhodnuto o provozovateli. Bude jím společnost DSA,
která z ústeckého heliportu
vzlétá s lékařským týmem již
od roku 2003.
Nově by podle vyhraného
výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví měla v Ústeckém kraji fungovat s leteckou záchrankou do konce roku
2020. Na ministra zdravotnictví se v uplynulých měsících
právě kvůli otázkám fungování této zdravotnické služby

obracel i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
„Je to skvělá zpráva. Po
všech měsících, kdy nebylo
jasné, kdo vlastně bude u nás
létat a po obavách, zda se
podaří stoprocentně zajistit
leteckou záchrannou službu,
jsme si i my velmi oddychli.
Letci společnosti DSA jsou
již zkušení a znají specifika
našeho kraje. Zachraňovat
lidi v Krušných horách nebo
v Tiských stěnách není nic jednoduchého,“ uvedl k výsledkům výběrového řízení hejtman Oldřich Bubeníček.

Ústeckého kraje uskutečnil ve
dnech 16. - 18. 6. v několika
českých i německých městech.
Festival tradičně pořádalo
město Česká Kamenice, Děčín
a Svaz hudebníků ČR. Festival
proběhl pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a za finanční podpory
kraje.
Zahájení festivalu a ocenění
vítězů soutěžních kategorií se
zhostila krajská radní Jitka Sachetová s kompetencemi pro
oblast kultury a památková péče,
zemědělství, životního prostředí
a venkova.

chové orchestry a mažoretkové
formace. Orchestry koncertovaly
nejen v České Kamenici a Děčíně,
ale i v okolních městech a obcích
a také v partnerském městě Bad
Schandau. Tento festival se během
let stal již tradiční akcí regionu, ale
také již získal mezinárodní věhlas.
Pravidelně se festivalu účastní
orchestry z Německa, Polska,
Maďarska, Slovenska, a dále například i z Itálie, Slovinska, Ruska.
Na festivalu vystoupí až tisícovka
účinkujících a shlédnout jej přišlo
na deset tisíc návštěvníků.
Mezinárodní hudební festival
výrazně přispívá k propagaci

v mezinárodním měřítku. Kromě porovnání kvality souborů

pají zkušenosti od svých starších
kolegů.

Radní Jitka Sachetová předává ocenění absolutnímu vítězi, kterým
se stalo Konzervatórium Žilina.

Ústecký kraj

4

červen 2017

Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality
Farma Držovice - Malá farma
na kraji obce Držovice, ve východní části Českého Středohoří, se
zaměřuje na chov hnědých a bílých krátkosrstých koz a disponuje vlastní sýrárnou. Zde se vyrábí
výrobky z mléka koz a ovcí, které
se volně pasou na přilehlých pastvinách. Výrobky z farmy získaly
několik prestižních ocenění jako
například Regionální potravina
Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje
– Kraje Přemysla Oráče. Certifikát
regionální značky České středohoří regionální produkt® získala
farma na výrobky z kozího mléka
– kozí čerstvý sýr, kozí mléko, kozí
baby gouda, kozí kefír, kozí gouda
archiv a kozo/ovčí tvaroh. Přímo

na farmě si také výrobky můžete
zakoupit. Termíny a místa trhů,
kde rodina Jakuba Laušmana své
výrobky také prodává, najdete na
webu Farmy Držovice.
Medovina z Včelařství Staňkovi - Medové víno bez přidaného
lihu a barviv vyráběné z vlastního
květového medu a z pramenité
vody Krušných hor, ochucené žateckým chmelem. To je kvalitní
produkt, který získal značku Krušnohoří regionální produkt®. Medovinu včelařka Martina Staňko-

vá připravuje metodou pomalého
kvašení za použití kultury vinných
kvasinek. Nápoj se pak vyznačuje
sametově medovou chutí, s jemnou perlinkou, na konci doušku
na jazyku ucítíte chmelovou tečku.
Obsah alkoholu se pohybuje kolem 13 – 15 % dle šarže a v případě
vašeho zájmu medovinu zabalí do
dárkového balení.
Pochody Skalními hrádky
Labských pískovců - Tradiční
akce v malebné krajině pískovcových skal Českého Švýcarska a Labských pískovců. Pro
účastníky je vždy připravena
široká paleta náročnosti, trasy
v délkách od deseti do sta kilometrů. Pořadatelé nezapomínají

ani na cykloturisty. Ve dnech
11. – 13. 8. 2017 se uskuteční
již 35. ročník pochodů a letos je
akce poprvé zařazena do Česko-slovenského poháru v ultratrailu (CSUT) s trasou 106 km.
Název pochodů je odvozen od

řady skalních hrádků, které turisté během pochodu navštíví,
například hrádek Krásný Buk,
Brtnický hrádek, Falkenštejn,
Kyjovský hrádek a nejsou to jen
hrádky, účastníci mohou vystoupat i na rozhledny Dymník a Vlčí
Hora. Akce se účastní nejen lidé
z blízkého okolí, ale hojně chodí němečtí a slovenští turisté.
Pochody pořádá Klub českých
turistů Krásná Lípa, kde se také
startuje.
Císařský den® v Kadani - Regionální značkou Poohří regionální
produkt® byl certifikován jedinečný zážitek, který si můžete vychutnat pouze v Kadani a to městskou
historickou slavnost Císařský
den®. Námět čerpá z návštěv římského císaře a českého krále Karla
IV., který město osobně navštívil
v letech 1367 a 1374 a udělil Kadani mnoho privilegií. Program
slavností probíhá převážně v historickém centru a jeho okolí.
Hlavní scénu na náměstí obsadí
hudební skupiny, scénický šerm,
taneční soubory. Druhou scénu
vytvoří tržiště s ukázkami dobových řemesel. Na nádvoří hradu

je další scéna pro hudební, taneční a divadelní představení. Na
městských hradbách děti získávají
„Sedm rytířských ctností“ a nesmí
chybět rytířské turnaje, kolbiště
se nachází ve Smetanových sadech. Zde je i dětská střelnice, rytířské ležení, sokolníci a další hry
a atrakce. Večer pak město osvítí
ohňostroj. V sobotu 26. 8. 2017
se koná jubilejní 25. ročník a další
informace najdete na webových
stránkách.

Krajská zdravotní zahájila provoz nového Druhé nejmenší město ČR dovršilo
oddělení NIP a DIOP v mostecké nemocnici hattrick v soutěži Skleněná popelnice

K

rajská zdravotní, a. s.,
slavnostně zahájila provoz nového oddělení NIP
(následné intenzivní péče)
a DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče)
v nemocnici Most, o. z. Akce
se za účasti zástupců vedení
Krajské zdravotní náměstka
hejtmana Ústeckého kraje
Stanislava Rybáka, senátorky
za okres Most Aleny Dernerové a dalších hostů uskutečnila
v pátek 2. června.

„Nové oddělení mostecké nemocnice je mezi nemocnicemi
Krajské zdravotní prvním s takovým zaměřením a zároveň je
počtem lůžek největším v Ústeckém kraji. Vzniklo na základě
naléhavých potřeb, které přináší neustále se zvyšující počet
chronicky nemocných pacientů.
Velké poděkování patří Ústeckému kraji, který zásadní částkou
přispěl na nákup vybavení a přístrojové techniky. Z celkové částky 27,63 milionu korun včetně

Z

ámeček Větruše v Ústí nad
Labem vytvořil ve čtvrtek 1.
června ideální prostředí k slavnostnímu vyhlášení výsledků tradiční soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2016. Rozdělením
měst a obcí i podle počtu obyvatel
se oproti loňskému ročníku počet
vítězů zdvojnásobil. V třídění odpadů se šampionkou mezi obcemi do 500 obyvatel stala Doubice
a v kategorii nad 500 obyvatel
obec Blatno. Mezi městy do 3500
obyvatel pak byla nejlepší Loučná
pod Klínovcem a v městech nad
3500 obyvatel Krásná Lípa.
Soutěž obcí v třídění odpadů
každoročně vyhlašuje Ústecký
kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Letošní vítěze ocenil na
Větruši předseda výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel
Vodseďálek.
V Ústeckém kraji vytřídil
v roce 2016 v průměru každý
obyvatel 39,8 kilogramů, což
je meziroční zvýšení o téměř tři
kilogramy papírů, plastů, skla
a nápojových kartonů proti roku
2015. Přestože je tento celkový

výsledek pod průměrem ČR, tak
například papír se v kraji třídí
nadprůměrně a to o téměř celý
kilogram na obyvatele a rok.
Město Loučná pod Klínovcem
po vítězství v předchozích dvou
ročnících dovršilo hattrick. Podle radnice je to důkazem toho,
že třídění odpadů ve městě funguje tak, jak má. „Občané u nás
třídí a třídí hodně. Podařilo se
nám také rozšířit počet stanovišť
a jsme rádi, že je lidé využívají,“
řekla Klára Durecová z Městského úřadu v Loučné pod Klínovcem. Za Loučnou pod Klínovcem se v kategorii měst do
3500 obyvatel na druhém místě,

stejně jako v minulých dvou ročnících soutěže, umístil městys
Ročov, na bronzové příčce pak
skončila Dolní Poustevna.
V kategorii měst nad 3500
obyvatel zvítězila Krásná Lípa.
Té rozdělení do kategorií podle
počtu obyvatel pomohlo k posunu ze sedmého místa v loňském
ročníku. Mezi obcemi se opakuje vítězné duo z loňského ročníku. Na prvním místě obec Doubice a hned za ní obec Měděnec.
V kategorii obcí do 500 obyvatel
se na třetí příčce umístila obec
Lobendava, která v pořadí prvních deseti obcí v loňském ročníku vůbec nefigurovala.

Slavnostního přestřižení pásky se chopil i náměstek hejtmana
Stanislav Rybák (vlevo).

DPH se Ústecký kraj podílel 26
miliony. Rekonstrukce ve dvou
podlažích byla prováděna na ploše větší než 1000 m2. Cena z veřejné zakázky byla 16,8 milionu
korun včetně DPH,“ přiblížil Jiří
Novák, předseda představenstva
Krajské zdravotní.
„Poděkování patří všem, kteří
se na vzniku oddělení podíleli.
Získáváme velice potřebná lůžka,
protože dosud bylo v kraji takových pouze desítka v Lounech
a kraj Ústecký jich měl ze všech
krajů v České republice na počet obyvatel nejméně. Oddělení
je velice potřebné a chtěl bych
ještě jednou poděkovat Krajské
zdravotní, že se do této akce dala.
Týmu paní primářky a dalších lidí,
kteří se budou na chodu oddělení
podílet, přeji mnoho úspěšně léčených pacientů,“ řekl náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.
První pacienty bude postupně přijímat mostecké oddělení
NIP a DIOP, umístěné ve 3. a 4.
podlaží budovy A, po zacvičení
a doplnění odborného zdravotnického personálu, v průběhu
následujících měsíců.

Pozvánka na Tour de Feminin

Cestou padlých hrdinů: Ruský velvyslanec navštívil Ústecký kraj

ět náročných etap zvlněnou
krajinou Šluknovského výběžku ve čtyřech dnech. Dvě
stovky závodnic, které budou
muset ujet celkem 400 kilometrů.
Takový bude letos jubilejní XXX.
ročník Tour de Feminin, který se
uskuteční od 6. do 9. července.
Závod O cenu Českého Švýcarska je mezi závodnicemi velmi
populární. Letos by se měl na startu závodu objevit i národní tým
Japonska. „Bude to vůbec poprvé
v historii závodu, kdy se tyto Asiat-

elvyslanec Ruské federace
Alexandr Zmejevskij a generální konzul Ruské federace
Michail Ledeněv navštívili Ústecký kraj, kde nejdříve s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem
pohovořili o aktuálních tématech a poté uctili památku obětem druhé světové války.
Hejtman na začátku setkání
seznámil velvyslance s historií
kraje, s jeho zemědělskou a průmyslovou výrobou a v neposlední řadě s cestovním ruchem,
který v posledních letech v kraji

P

ky zúčastní Tour de Feminin,“ uvedl zatím jedinou novinku cyklistického klání ředitel závodu Jiří Vích.
Průběh závodu je každý rok
stejný, úvodní etapa dlouhá 120
kilometrů povede z Krásné Lípy
do Varnsdorfu, den poté čeká na
závodnice sto kilometrů se startem i cílem v Jiříkově. V sobotu
8. července musí cyklisty dát
patnáctikilometrovou časovku
a odpoledne pak etapu končící
v Rumburku. Poslední den skončí
závod na náměstí v Krásné Lípě.

V

vzkvétá. Ruský velvyslanec vyjádřil podporu nedávno podepsanému memorandu o spolupráci
mezi Ústeckým krajem a ruskou
Vladimirskou oblastí.
Poté se členové delegace přesunuli do Habrovic na Ústecku, kde
uctili památku padlých z druhé
světové války. „Velice si vážím lidí,
kteří se v našem kraji snaží, aby
tato památka nebyla zapomenuta, protože je to vzpomínka a poděkování lidem, kteří se zasloužili
o to, že tu dnes můžeme být,“ řekl
hejtman Oldřich Bubeníček.

Ocenění Loučné pod Klínovcem, uprostřed Pavel Vodseďálek.

Součástí návštěvy byla také prohlídka památníků bitvy u Chlumce

a Přestanova doplněná výkladem
o významu ruské účasti v této bitvě.

Uctít památku padlých přijel do Habrovic na Ústecku velvyslanec
Ruské federace Alexandr Zmejevskij (vpravo).

Rektor Petr Konvalinka ocenil spolupráci Ústeckého kraje s ČVUT

V

Silné budou letos opět Rusky, Američanky a do celkového hodnocení
chtějí zasáhnout také domácí Češky.

úterý 13. června se hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček zúčastnil na
pozvání rektora Českého vysokého učení
technického (ČVUT) Petra Konvalinky Zahradní slavnosti při příležitosti výročí 310
let ČVUT ve Valdštejnské zahradě v Praze.
Slavnosti se zúčastnili Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, vedení ČVUT,
členové akademického senátu, děkani a proděkani fakult, ředitelé institucí ČVUT a bývalí rektoři ČVUT.

V úvodním proslovu Petr Konvalinka
poděkoval též hejtmanovi za spolupráci
s Ústeckým krajem, do které jsou zapojena
zejména odloučená pracoviště ČVUT v Ústeckém kraji.
Ke slavnostní atmosféře přispělo předání
pamětních medailí ražených u příležitosti
310 let ČVUT. Mezi padesátkou ocenění byly
první dvě medaile předány předsedovi Senátu Parlamentu ČR Milanu Štěchovi a hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi.

Hejtman Oldřich Bubeníček převzal pamětní medaili z rukou rektora ČVUT Petra Konvalinky.

Ústecký kraj
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Žáci oceněni na Memoriálu Hany Greenfieldové

V

kinosále Muzea ghetta
v Terezíně se uskutečnilo slavnostní předání cen
vítězům 21. ročníku výtvarné
a literární soutěže Memoriálu
Hany Greenfieldové pro děti
a mládež. Jako pocta 70. výročí vzniku Památníku Terezín
se stalo tématem letošního
ročníku „Je minulost stále
živá?“.
Celkem bylo do obou soutěží zasláno 429 prací. „Žáci
se na soutěž připravovali zodpovědně a s velkou péčí. Naše
škola se stala nejúspěšnější

ve výtvarné soutěži se třemi
oceněními,“ mohl se pyšnit
Zdeněk Pešek, ředitel Střední
školy obchodu a služeb v Teplicích.
Oceněným
poblahopřál
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který svou přítomností podpořil mladé v jejich zájmu o témata související
s historií České republiky.
Teplická škola tak nejlepším způsobem oslavila pět let
existence projektu Humanita,
kdy škola spolupracuje s Lidicemi a Terezínem a soustavně

budově VOŠ, SPŠ a SOŠS
a CR Varnsdorf v ulici Karolíny Světlé začala za účastí
tří varnsdorfských základních
škol (ZŠ Edisonova, ZŠ Náměstí E. Beneše a ZŠ Seifertova) akce s názvem Den řemeslných soutěží, kdy na pětičlenná
družstva základních škol čekalo soutěžní dopolední klání ve
zručnosti řemeslných aktivit
a znalosti z oblasti techniky
a fyziky.
V úvodu akce přivítal žáky
spolu s pedagogickým doprovodem ředitel školy Petr Jakubec, který všem popřál hodně
úspěchů v jednotlivých disciplínách, ve kterých se mělo rozhodnout, kdo že je tím správ-

ným řemeslníkem. Soutěžilo se
tak pod odborným dohledem
učitelů nebo žáků střední školy v kategoriích Automechanik (demontáž a výměna kola
automobilu, oprava defektu
a zpětná montáž), Klempíř
(vytvoření plechové krabičky),
Truhlář (vytvoření krmítka pro
ptáky), Zámečník (vytvoření
a složení hlavolamu) a Elektrikář (zapojení diod do elektro
obvodu).
Nejlepšími řemeslníky v jednotlivých kategoriích se stali následující žáci - Roman Pianka,
ZŠ Seifertova (Automechanik)
- Matěj Pastva, ZŠ Edisonova
(Klempíř) - Pavel Kala, ZŠ Náměstí (Truhlář) - Dominik Še-

Titul Světová škola získala ZŠ
Měcholupy jako první v Ústeckém kraji

V

Žáci z teplické školy se svou učitelkou Hanou Sušickou.

pracuje s tématy vztahujícími
se k událostem 2. světové vál-

ky. Více na webu školy http://
www.ststeplice.cz/.

Den řemeslných soutěží prověřil žáky základních škol

V

5

bek, ZŠ Seifertova (Zámečník)
- Patrik Michal, ZŠ Edisonova
(Elektrikář).
Poté pokračovala v soutěžení
celá školní družstva žáků, a to

písemným znalostním kvízem.
Nejlepší „řemeslnickou školou“
se ve finále stala ZŠ Náměstí
E. Beneše, která si tak vysloužila
nejvyšší ocenění.

úterý 13. června 2017 Základní škola Měcholupy získala po celoroční práci titul Světová škola. Tento mezinárodní
projekt, na kterém skupina žáků
včetně dvou učitelek usilovně
pracovala už od začátku školního roku, vyžaduje přesné zadání
a velmi tvrdá kritéria.
Základní filozofie podporuje
vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě
a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj
– jednej. Žáci se učí přemýšlet
v souvislostech, spolupracovat
s místními samosprávami, spolky a jinými partnery. Učí se vymyslet, zorganizovat a zpropagovat
veřejné akce. Vyvrcholení této
akce se uskutečnilo na závěrečném workshopu v Praze.
O titul usilovalo 12 škol, do finále se jich probojovalo šest. Podmínkou závěrečného workshopu

byla prezentace jednotlivých škol
s ukázkou celoroční práce, kterou si děvčata připravila sama.
Nezapomněly představit oblast
chmele, žateckého piva a hlavně naší malou krásnou školičku
v Měcholupech.
Zasloužené tituly žáci a učitelé
převzali z rukou náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslava Fidrmuce.
Oceněním Světová škola se
v současné době pyšní šedesát
devět českých mateřských, základních a středních škol a téměř
dvě stovky dalších škol z Evropy.
„Jsme první základní škola v Ústeckém kraji, která tento titul získala. Jsme na to právem pyšní,“
zářila radostí učitelka Helena
Gondeková.

Cenu si žáci převzali v Praze.
Žáci byli po celou dobu pod dohledem odborných učitelů.

Foto: Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Klášterecké hudební slavnosti Fotbalový turnaj Ondrášovka Cup vyhrála Zbrojovka Brno, Ústí bylo jedenácté
stadionu ré byly po prvním hracím dni
rozezvučí zámek i Německo Nav ÚstíMěstském
nad Labem se usku- rozděleny na Stříbrnou a Zlatou

Š

est koncertů vážné hudby
na zámku v Klášterci nad
Ohří, jeden v kostele Nejsvětější Trojice a jeden také v německé obci Grossrückerswalde. To
je výčet hudebních večerů, které čekají od 4. do 9. července na
návštěvníky 13. Kláštereckých
hudebních pramenů. Uskuteční se samozřejmě i houslové
kurzy.
Program letošního ročníku
začne 4. července v partnerské
obci Grossrückerswalde, kon-

krétně v místním protestantském kostele, kde na housle
zahraje Jaroslav Svěcený. Ten
bude také hlavní hvězdou po
celou koncertní šňůru. Po jeho
boku vystoupí například kytarista Lubomír Brabec či zpěvačka
Leona Machálková.
Prodej vstupenek bude na
místě nejpozději do 15 minut
před zahájením koncertů. Akce
patří svým významem do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Středoškoláci z Ústeckého kraje
poznávali Evropský parlament

N

a přelomu května a června
vyjela na pětidenní poznávací cestu do Belgie pětačtyřicítka nejlepších řešitelů znalostního kvízu o Evropské unii
s názvem „Poznej EU!“ Po celou
dobu středoškoláky doprovázela
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Radmila Krastenicsová.
Soutěž s názvem „Poznej
EU!“ pro studenty středních
škol Ústecký kraj vyhlásil ve
spolupráci s místopředsedou
Evropského parlamentu Pavlem Teličkou. Cílem celé soutěže
bylo vzbudit ve studentech povědomí o Evropské unii a celkově zvýšit zájem o evropské dění.

Za odměnu jeli studenti do Belgie.

Studenti se v Bruselu podívali do Evropského parlamentu, kde absolvovali přednášku
o fungování Evropské unie a jejich institucí. Zde se také osobně setkali s místopředsedou
Evropského parlamentu europoslancem Pavlem Teličkou, se
kterým měli možnost diskutovat na různá témata. V rámci
vzdělávací části zájezdu studenti navštívili multimediální
centrum Parlamentarium, kde
si například vyzkoušeli, jaké je
to být europoslancem.
V dalších dnech studenti navštívili historická centra měst
Lovaň, Antverpy, Bruggy,
Gent a nebyl opomenut ani
Brusel.

tečnilo celorepublikové finále
fotbalového turnaje Ondrášovka
Cup pro kategorii U11 (ročník
narození 2006 a mladší). Hrálo
se na čtyřech hřištích s bohatým doprovodným programem.
V rámci turnaje se na autogramiádě představily české fotbalové ikony – Ladislav Vízek,
Jiří Novotný, Vratislav Lokvenc
a František Straka.
Celkem se na turnaji představilo 24 týmů z celé České republiky a jeden tým ze Slovenska.
Mužstva byla rozdělena do dvou
skupin po dvanácti týmech, kte-

skupinu.
Domácí výběr se v základní
skupině prvního dne umístil na
4. místě, čímž si vysloužil postup
do Zlaté skupiny. Z té už vedla
cesta do finálových soubojů pro
první čtyři celky, kterými byly
Zbrojovka Brno, Sparta Praha, Slavia Praha a Bohemians
Praha. Nakonec se brněnská
„flinta“ za účasti předsedkyně
Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje Radmily Krastenicsové vzepřela přesile týmů
z Prahy a zvítězila.

Mladí kluci z Brna zvítězili v celostátním finále v Ústí nad Labem.

Budoucí chůvy skládaly náročné zkoušky

N

a Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii,
Střední pedagogické škole
a Střední zdravotnické škole
v Mostě se od února do května
konal kurz „Chůva do zahájení
školní docházky“, kterého se
mohly zúčastnit nezaměstnané
ženy nebo ty, které již pracují
v mateřských školách a nemají
dostatečné vzdělání.
Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje absolventku
kurzu také k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku
v denním režimu“. Závěrečné

zkoušky absolvovalo 12 účastnic kurzu a předsedkyně komise – autorizovaná osoba Lenka
Zwolinská je ohodnotila slovy:
„Potěšilo mě, že přes velkou náročnost zkoušky, nejenom pro
absolventy, ale i zkušební komisi, proběhla ve velice přátelské
atmosféře.“
U zkoušek byla přítomna
i Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje,
kterou zaujalo, že škola nabízí
řešení pro okres zasažený vysokou nezaměstnaností a ocenila

Radmila Krastenicsová (druhá zleva) s úspěšnými absolventkami kurzu.

spolupráci školy s Úřadem práce
nejenom v regionu Most. Všech-

ny absolventky byly u závěrečných zkoušek úspěšné.

Studijní cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku

V

ybraní žáci ze ZŠ Měcholupy se spolu s pedagogickým doprovodem zúčastnili studijní cesty do sídla Evropského
parlamentu ve Štrasburku organizované poslancem Evropského parlamentu Jaromírem
Kohlíčkem.
Během programu měli žáci
možnost prohlédnout si významné francouzské město
Štrasburk, jež je sídlem nejen
Evropského parlamentu, ale
i dalších evropských institucí
– Rady Evropy a Evropského
soudu pro lidská práva, navštívit
jeho historické centrum s nád-

hernou katedrálou Notre-Dame de Strasbourg a typickými
městskými hrázděnými domy ze
17. století.
Nejzajímavější částí programu bylo následné živé sledování
plenárního zasedání Evropského parlamentu z návštěvnické
galerie. Cesta do Štrasburku
byla pro žáky rozhodně velkým
přínosem, mohli osobně navštívit jednu z nejvýznamnějších
evropských institucí, dozvědět
se něco o jejím fungování a pohovořit s jedním z europoslanců
za Českou republiku.
Zdroj: Mgr. Helena Gondeková
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Psali jsme před deseti lety
V odstavcích TEHDY jsou informace z krajských novin ÚK
z června 2007, v částech DNES aktuální situace.
TEHDY Hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc se setkal s ústeckým hokejovým týmem
HC Slovan Ústečtí Lvi. Hejtman hokejistům, vedených
kapitánem mužstva Milanem Antošem, k postupu do
extraligy pogratuloval stylově; u lvího výběhu pavilonu šelem
ústecké zoologické zahrady. Hokejisté věnovali hejtmanovi
dres a sportovní čepici s logem klubu.
DNES Hokejový klub z Ústí nad Labem hned po roce extraligu
opustil. V baráži neuspěl v roli favorita proti rivalovi z Mladé Boleslavi. Od té doby se rok co rok snaží proniknout opět mezi elitu,
jenže vždy ztroskotá na protivníkovi už ve vyřazovacích bojích
1. ligy. V uplynulé sezoně prohráli ve čtvrtfinále proti Kladnu.
TEHDY Na čestném místě se v českokamenickém městském

úřadě usadila hlavní trofej z prvního ročníku soutěže 321 obcí
a měst v Ústeckém kraji, zapojených v roce 2006 do systému
sběru a třídění odpadů společnosti EKO-KOM, a.s., soutěže
Skleněná popelnice. Výsledky byly vyhlášeny na Větruši. První cenu, plastiku kontejneru ze žlutého skla a pohár převzal
tajemník z úřadu v České Kamenici Lubomír Tůma.
DNES Zámeček Větruše vytvořil i loni kulisy slavnostnímu vyhlášení výsledků tradiční soutěže Skleněná popelnice za rok
2015. V třídění odpadů se šampionkou mezi obcemi stala Doubice, mezi městy pak byla nejlepší Loučná pod Klínovcem. Ta je se
svými 124 obyvateli druhým nejmenším městem v České republice. A letos dovršila „zlatý hattrick“, vyhrála potřetí v řadě.
Soutěž obcí v třídění odpadů
každoročně vyhlašuje Ústecký
kraj a autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM, a.s.
TEHDY Část zámku Nový Hrad v Jimlíně, který patří Ústec-

kému kraji, je pod lešením. V plném proudu je totiž oprava
fasády jeho východního křídla, říms a krovů. Na opravy historické památky získal Ústecký kraj grant 7,6 milionů z Finančního mechanismu EHP/Norska, celkem bude rekonstrukce
stát více než devět milionů korun.
DNES Na zámku Nový Hrad v Jimlíně byla na jaře letošního
roku dokončena rekonstrukce cest na nádvoří, dešťové kanalizace a instalace zemních svítidel. „Na podzim letošního roku
chystáme restaurování maleb v interiérech, opravy schodiště
a výměnu oken v arkádové chodbě. Obnovy by se měl dočkat
nově objevený malovaný trámový strop v panské oratoři a restaurováním projde i strop
v Rytířském sále. Na příští
rok plánujeme statické zabezpečení mostu na jižní
straně zámeckého návrší,“
poznamenal Josef Kabát, ředitel Zámku Nový Hrad.
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O devátý den záchranářů Ústeckého kraje,
v Lounech již podruhé, byl velký zájem
D
alší ročník krajského dne
záchranářů navštívily tisíce
lidí. Počasí na lounském výstavišti v sobotu 3. června přálo a návštěvníci si tak mohli užít bohatý
doprovodný program pro děti
i dospělé. A samozřejmě nechyběly
dynamické ukázky, jako je vyproštění osob z havarovaného vozidla,
vyzvednutí nevybuchlé munice
z vody policejními potápěči nebo
vznícení oleje pod dozorem hasičů. K vidění byla také vystavená
záchranářská, policejní, hasičská
i armádní technika.
„Ústecký kraj každoročně
podporuje složky integrovaného
záchranného systému finančně i materiálně a přispívá tak ke
zlepšování a zefektivňování práce
záchranářů, hasičů a policistů,“

řekl 1. náměstek hejtmana Martin
Klika při oficiálním zahájení akce.
„Jsem rád, že se nás tolik sešlo na lounském výstavišti, které
je přímo stvořené pro takovouto
akci. Ta je svým způsobem jakýmsi
poděkováním složkám integrovaného záchranného systému
i těm, kteří s nimi spolupracují, za
jejich náročnou celoroční práci, se
kterou se můžete na vlastní oči seznámit právě prostřednictvím dne
záchranářů,“ přivítal návštěvníky
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a poté předal finanční
šeky Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje, Hasičskému
záchrannému sboru Ústeckého
kraje a Krajskému sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska v celkové
hodnotě téměř 10 milionů korun.

Likvidace požárU.

Hejtman Oldřich Bubeníček
obdržel od Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje titul
Čestného záchranáře ZZS ÚK,
za dlouhodobou podporu, spolupráci a vstřícnost při zajištění
přednemocniční neodkladné péče

v Ústeckém kraji, který mu předal
ředitel ZZS ÚK Ilja Deyl.
Akce se zúčastnil také náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Celým dnem provázel moderátor
a bavič Josef Melen. Partnerem
akce byla společnost NET4GAS.

V chomutovské nemocnici mají nejmodernější
mamodiagnostické centrum v regionu

K

rajská zdravotní představila v pátek
9. června 2017 v chomutovské nemocnici činnost nejnovějšího a nejmodernějšího mamodiagnostického centra v Ústeckém kraji, které vzniklo po rekonstrukci
a rozšíření prostor při Radiodiagnostickém
oddělení Krajské zdravotní, nemocnice
Chomutov. Chomutovské mamodiagnostické centrum registruje ročně již čtrnáct
tisíc mamografických vyšetření. Během
dvanácti let počet vyšetření vzrostl na téměř šestinásobek.
Stavební úpravy mamodiagnostického
centra a nákup mamografu vyšly Krajskou
zdravotní na 12,05 milionu Kč, z čehož 3,1

milionu z této částky pokryly vlastní zdroje. Ústecký kraj stavební úpravy podpořil
6 miliony. Na slavnostním otevření zavítal
náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák. „Jménem jediného akcionáře
Krajské zdravotní, kterým je Ústecký kraj,
si dovolím poděkovat celému vedení společnosti, zejména chomutovské nemocnice,
za zřízení tohoto pracoviště. Stále se hovoří
o nárůstu žen, které se nechávají vyšetřit
v těchto mamodiagnostických centrech,
proto se i do budoucna předpokládá, díky
osvětě a prevenci, nárůst vyšetření prsu.
Chomutovskému mamodiagnostickému
centru přeji co nejlepší výsledky v oblasti

Chomutovská nemocnice se pyšní novým
mamografem.

medicíny a spousty spokojených pacientek,“ řekl náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák.

Slavnostní vyhlášení výsledků projektu Žena
regionu za Ústecký kraj 2017

V

prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se odehrálo vyhlášení a ocenění žen, které v rámci Ústeckého kraje získaly
nevíce hlasů v projektu Žena regionu. Projekt podpořil Ústecký kraj a ocenění vítězce
Petře Dlabolové předal náměstek hejtmana
Jaroslav Komínek. Vyhlášení výsledků letošního projektu se zúčastnili i poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Gabriela
Hubáčková a Josef Šenfeld.
„Ženy, které jsou dnes oceněny, dělají prostě něco navíc, toho si nesmírně vážím a vyjadřuji jim za to poděkovaní za celý Ústecký
kraj,“ řekl v úvodu ceremoniálu náměstek
hejtmana Jaroslav Komínek. Mezi oceně-

nými byla i finalistka Gabriela Nekolová,
která se zejména v rámci kraje angažuje jako
předsedkyně krajské tripartity. O svých zkušenostech hovořily i další finalistky krajské
soutěže, Jana Krpatová a Lenka Janatová.
Přítomni byli i představiteli partnerů soutěže, kterými jsou České dráhy a Česká podnikatelská pojišťovna.
Nejvíce hlasů obdržela v letošním ročníku
ankety Petra Dlabolová, která podniká v sociální oblasti. Je aktivním členem organizace
marketingu, která bojuje za férové jednání
se zákazníky. Začala podnikat v sociální
oblasti a rozvíjet možnost férového zaměstnání osob se zdravotním postižením a jejich

Letošní vítězkou se stala Petra Dlabolová. Cenu
jí předal náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

uplatněním na trhu práce. Inspirací a hnacím motorem pro ni byl i fakt, že ona sama
vychovává dítě se zdravotním postižením.

Poradna slavila jubileum svého založení
P
edagogicko-psychologická poradna
Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková organizace, oslavila
15 let od svého vzniku. V rámci oslav se
uskutečnily v regionu dvě zajímavé akce.
Poslední květnový den odstartoval
z Ústí nad Labem peloton Na kole dětem v čele s Josefem Zimovčákem, který
pak brázdil s dalšími nadšenými cyklisty

deset dní celou republiku. Poradna se
vůbec jako první organizace v kraji zapojila do unikátního sportovního projektu na podporu onkologicky nemocných dětí a jejich rodin.
Další akcí byl krajský aktiv, na kterém
se sešli všichni odborní pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje v Teplicích. Zúčastnil se
ho i vedoucí oddělení odboru školství,

mládeže a tělovýchovy Roman Kovář.
Ředitelka při této příležitosti poděkovala všem za náročnou práci a vzájemné
sdílení zkušeností. Nechyběla canisterapie jako terapeutický prostředek na
podporu psychosociálního zdraví klientů s ukázkou výcviku a využití terapeutického psa. Aktuálním tématem byla
práce s cizinci v českém školství ve spolupráci s Poradnou pro integraci.

Aktivu organizace se zúčastnili všichni odborní pracovníci.

Křivánková: Důležité je věřit své vizi a dělat vše poctivě
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 jako příkladů dobré praxe, které ukážou nadšené, podnikavé lidi z našeho kraje.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Po rodičovské dovolené jsem
řešila jak skloubit péči o dceru

a práci s pevnou pracovní dobou.
Mým hlavním impulsem byla
snaha stát na vlastních nohách,
nebýt zaměstnancem s pracovní
dobou od - do, mít možnost rozhodovat o svém životě sama.
Neměla jste obavu z rizika?
Měla a občas stále mám. Myslím, že každý, kdo s něčím začíná a přemýšlí u toho, jak to může
dopadnout, se s myšlenkou obav
nad výsledkem setká. Důležité
podle mého názoru je si věřit, věřit své vizi a dělat vše maximálně
poctivě. Tím se rizika z neúspěchu snižují.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?

Jednoznačně vypořádat se s administrativou, která je poměrně složitá. Vypořádala jsem se s tím tak,
že jsem to prostě nevzdala, ve své
podstatě nic jiného, než rozdělanou
práci dodělat, nezbývá. Důležitá
pro mě byla podpora mého okolí.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?

Pravděpodobně nezačala, protože návratnost investovaných
prostředků by se tím pádem jevila
jako velmi problematická. Myšlenka mého podnikání byla v prvé
řadě ukázat lidem, že jde „cvičit“
i jinak, naučit je znát své vlastní
tělo. Cílem většiny dnešních cvičení je hubnutí nebo výkon, nikdo už
nemyslí na kompenzaci. Naše stu-

Jméno a příjmení:

Daniela Křivánková

Věk:

32 let

Vzdělání:

vysokoškolské

Místo podnikání:

Žatec

Předmět podnikání:

Pohybové studio

dio nabízí především pomalé formy cvičení a individuální tréninky.
K čemu jste dotaci především využila?
Dotaci jsem využila především
na zakoupení speciálních cvičebních pomůcek a k zakoupení
stroje reformer, který byl dovezen
z USA. Mám na cvičení na tomto
stroji pouze kladné ohlasy, jsem
ráda, že jsem jej i přes jeho vysokou cenu koupila.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Soustředit se na rozvoj další
klientely, nabízet více uzavřených kurzů a rozšířit služby.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?

Nebát se, nebát se chtít něco
dokázat. Přestože občas docházejí síly, být svým pánem a živit
se vlastním přičiněním má své
kouzlo.

Ústecký kraj
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Česká síla na vodě se ukáže na mistrovství světa v Račicích

T

uhle vodáckou událost si
prostě nemůžete nechat ujít.
Mistrovství světa v rychlostní
kanoistice se uskuteční znovu po
59 letech v českých vodách. Od
23. do 27. srpna se v Labe aréně

v Račicích utkají o tituly nejlepší
světoví závodníci včetně kompletní české špičky. Vstupenky
můžete už nyní – levněji než na
místě – zakoupit v předprodejní
síti Ticketstream.

Takhle byly naplněné tribuny při květnovém evropském šampionátu. Na MS se očekávají ještě vyšší návštěvy.

Skvělá atmosféra, tribuna
nacpaná tisíci diváků, tři české
medaile, z toho dvě zlaté. Takhle
úspěšně se na konci května konalo
v Račicích veslařské mistrovství
Evropy. Labe aréna už se nyní
chystá na další letošní vodáckou
akci – světový šampionát rychlostních kanoistů, který bude plný
českých hvězd.
„Nesmírně se těším, protože mám šanci závodit doma na
mistrovství světa, které se koná
po tolika letech. Přál bych si, aby
přišlo co nejvíc lidí,“ říká kanoista
Martin Fuksa. V domácím prostředí bude obhajovat titul na trati
500 metrů a měl by znovu bojovat
o medaili i na kilometrové trati.
Nástupce Martina Doktora bude
velkým favoritem, vždyť letos ve

Světovém poháru vyhrál pět ze
šesti individuálních kanoistických
závodů, do kterých nastoupil.
Kajakář Josef Dostál, další ambasador šampionátu, zahájil sezonu dvěma zlaty na pětistovce.
A medailový čtyřkajak, který od
této sezony závodí v novém složení Jakub Špicar, Daniel Havel,
Radek Šlouf a Jan Štěrba, i na poloviční trati sbírá úspěchy dál. Na
pětistovce, která v olympijském
programu nahradila dosavadní kilometrovou distanci, získala česká
loď dvakrát bronz.
Mistrovství světa zahájí ve středu 23. srpna závody parakanoistů,
na něž je vstup zdarma. Kompletní informace o šampionátu a novinky můžete sledovat na webu
www.canoeracice.com.

Porta slavila nádherných 50 let

N

euvěřitelné půl století trvání si letos připomíná mezinárodní festival folk, country
a trampské písně Porta, který byl
s ohledem na prestižní prezentaci regionu zařazen do programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
První červnový víkend byly oslavy
v plném proudu.
„Velké poděkování patří organizátorům, kteří stáli u zrodu
akce a za desítky let z ní vybudovali projekt významný pro kulturní a hudební dějiny nejen Ústí
nad Labem,“ řekla u příležitosti
slavnostního sobotního zahájení v prostorách Muzea Ústí nad
Labem krajská radní pro kulturu
a památkovou péči Jitka Sacheto-

vá. Jak dodala, v rámci programu
Rodinné stříbro bude podpora
Ústeckého kraje pokračovat i nadále, aby mohl festival úspěšně
oslavit i další padesátku.
Výstavu Ústecký fenomén Porta, která byla při příležitosti slavnostního zahájení letošního festivalu v muzeu otevřena, podpořil
svou účastí i předseda výboru pro
kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Jaroslav Dubský, který
zavítal ve večerních hodinách také
na galakoncert pořádaný v parku
na Severní Terase.
Milým zpestřením zahájení
výstavy byla návštěva téměř čtyřiaosmdesátiletého hudebního
nestora Štefana Orosze ze Slo-

iž posedmé uspořádala XIX.
Župa sdružených obcí Baráčníků Teplice ve spolupráci
s obcí Třebívlice Mezinárodní
folklorní festival České středohoří. V přírodním amfiteátru
v Třebívlicích se sešly stovky
účinkujících a diváků, aby si
užily podívanou na krojované
zpěváky a tanečníky. Festival se
konal pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a za finanční
podpory Ústeckého kraje.
„Festivalu v Třebívlicích se
vždy velmi rád zúčastňuji. Je zde
příjemné prostředí a folklorní
vystoupení účinkujících z celého světa je ojedinělou ukázkou
mnoha kultur. Děkuji také pořadatelům za pečlivou organizaci
festivalu a divákům přeji pěkné
zážitky,“ řekl v úvodu akce hejtman Oldřich Bubeníček.
Přehlídka začala průvodem
účinkujících od třebívlického
vinařství do amfiteátru. Jako
první po slavnostním zahájení

vystoupil rumunský Ansambul
folcloric Aradeana a poté dětský pěvecký sbor základní školy
Třebívlice Granátek. Před diváky postupně předstoupily soubory Napredak z Chorvatska,
Kozáci Vltavy, folklorní soubor
Krušnohor, ansámbl HUAYUE
z Číny, cimbálová muzika Trnka
i soubor irského tance a zpěvu
Gall-Tír. Na závěr zazpíval Standa Hložek. Součástí festivalu
byly i soutěže „jahodové knedle“ a „kousání koláče“.

V Třebívlicích svůj folklór představil i rumunský soubor.

radiční Den dětí uspořádala
krajská příspěvková organizace Zámek Nový Hrad v Jimlíně
v neděli 4. června. Na stovky dětí
s rodiči čekal na nádvořích pestrý
program i nabídka prohlídky zámeckých expozic.
Vystoupení účinkujících na
pódiu strhlo pozornost dětí všech
věkových skupin, pobavili se i ro-

diče a vystoupení pro děti s chutí
sledoval i náměstek hejtmana
Stanislav Rybák. Odradit od proměnlivého počasí se nenechal
ani hejtman Oldřich Bubeníček
s rodinou, který si přišel užít příjemnou atmosféru Dětského dne
v odpoledních hodinách.
„Je příjemné, že si krajský zámek získal velkou přízeň návštěv-

období od 14. do 16. července
se stovka pražských studentů, sdružená v umělecké skupině
OLDstars, nastěhuje do Augustiniánského kláštera v Roudnici
nad Labem. Svým 4. benefičním
divadelním festivalem „OLDstars
on the ROUD“ podpoří významnou kulturní památku.

Během víkendu studenti
odehrají více než 25 inscenací
z repertoáru divadelního sklepení H2O na pražském Žižkově.
Přímo pro festival vzniknou dvě
původní openairové inscenace –
Romeo a Julie a Kupec benátský.
Více informací na webové stránce www.oldstars.cz.

eště než Filmová kancelář Ústeckého
kraje představila podruhé v rámci lokační tour zajímavá místa a příběhy svého regionu domácím filmařům, zúčastnila se jubilejního 70. ročníku filmového
festivalu v Cannes a měla možnost se tam
setkat se zahraničními filmovými profesionály.

L

itoměřicím se letos dostalo velké
pocty, když právě zde byl zahájen
Festival muzejních nocí 2017. Během
zahájení byla předána i ocenění vítězům
Národní soutěže muzeí Gloria musealis
2016, mezi kterými uspěly v kategorii
Muzejní publikace roku 2016 i Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích a Regionální muzeum v Teplicích.

V

květnu byl na pražském Vyšehradě
zahájen už devátý ročník národní
putovní výstavy Má vlast cestami proměn, která si klade za cíl seznámit veřejnost s proměnami dosud opomíjených
míst ze všech koutů naší vlasti. Ústecký kraj je jedním z třinácti
partnerských krajů, které letos výstava má.

V

Tradičního slavnostního ceremoniálu Porty se za Ústecký kraj
zúčastnili (zleva v pozadí) Jitka Sachetová a Jaroslav Dubský, ředitel Muzea Ústí nad Labem Václav Houfek a vedoucí soutěží a kurátor výstavy
Porta Jindřich Šrejber.

venska, který patří k uznávaným
kontrabasistům, a byl také jedním
z prvních účastníků zahajovacího
ročníku Porty i těch následujících.

Že je pro něj hudba jednou z nejdůležitějších věcí v životě dokázal
přímo na místě, kde na kytaru doprovodil zpěv své přítelkyně.

N

a pět stovek vitálních seniorů si dalo dostaveníčko na
litvínovském letním stadionu,
kde se konal pod hlavičkou Regionální organizace Svaz důchodců ČR (SDČR) Most a Litvínov
jubilejní 30. ročník sportovních
her důchodců.
Této sportovní akce, která
nemá v činnosti důchodců v České republice konkurenci a která
se koná pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, se zúčastnilo dvaadvacet
mateřských organizací a 13 organizací SDČR. Mezi sportovními
disciplínami byly například hod
míčem do koše, hod šipkami na
terč, střelba na branku či hod
granátem na cíl. Vítězný tým
Horního Jiřetína postoupil na celostátní finále do Frýdku-Místku.
Mezi sportujícími byla i Bedřiška Kulhavá (1931), rodačka
z Ústí nad Labem a účastnice
letních olympijských her v roce
1960 v Římě, kde reprezentova-

níků na pravidelných akcích pro
veřejnost, mezi které patří i oslavy Dne dětí. Zámek je ale navštěvován i po celou turistickou sezonu, kdy se přijedou na výstavy
a expozice v rekonstruovaných
interiérech zámku podívat desetitisíce zájemců,“ říká krajská
radní pro oblast kultury a památkové péče Jitka Sachetová.

prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se konala řádná valná
hromada akciové společnosti Regionální
rozvojová agentura. Majoritního akcionáře, kterým je Ústecký kraj, na valné
hromadě reprezentoval hejtman Oldřich Bubeníček. Valnou hromadu řídil předseda představenstva Zbyněk Pěnka.

N

a Krajském úřadu Ústeckého kraje bylo podepsáno Memorandum o spolupráci
mezi Ústeckým krajem, Severočeskými doly, a.s. a šesti
středními školami zřizovanými Ústeckým krajem. Memorandum podepsal hejtman Oldřich
Bubeníček, předseda představenstva SD Ivo Pěgřímek a ředitelé středních škol z Chomutova, Mostu, Duchcova, Varnsdorfu
a Podbořan.

V

Zasloužilí senioři - sportovci
dostali od organizátorů akce diplomy a medaile.

la naší vlast v atletické disciplíně
800 metrů. „Chtěla bych vám
popřát hodně hezkých zážitků
z dnešního klání, i když to není
tak velká sportovní událost, které
jsem se účastnila kdysi já,“ řekla
stále dobře naladěná Kulhavá.
Před akcí ještě všechny zúčastněné přivítal na sportovišti
Petr Krčál, náměstek ministra
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Pavel Csonka,
předseda Výboru pro zdravotnictví ZÚK či Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské
a sociální rady Ústeckého kraje.

prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se uskutečnil
kongres Gerontologické dny Severozápad 2017. Kongres se konal pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka či hejtmanky Karlovarského
kraje Jany Vildumetzové . V úvodu kongresu pozdravil přítomné
náměstek hejtmana Stanislav Rybák (na snímku).

D

elegace Ústeckého kraje přijala
pozvání a navštívila Vladimirskou
oblast v Rusku. Hlavním bodem programu návštěvy byl podpis memoranda
o spolupráci. V rámci návštěvy hejtman
Bubeníček a radní pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Zdeněk Matouš zavítali také na vladimirské ekonomické fórum a prezentaci místních firem.

V

Podkrušnohorském technickém muzeu byla v rámci dětského dne slavnostně
otevřena trasa úzkorozchodné
dráhy, kterou využili jako originální atrakci ke svezení malí
návštěvníci. Provoz úzkorozchodné železnice otevřel hejtman Oldřich Bubeníček společně s ředitelem muzea Zbyňkem Jakšem.

N

a mosteckém magistrátu se uskutečnil seminář pro děti z dětských
domovů Odemykání dětského potenciálu s koučem Janem Mühlfeitem a hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem
Bubeníčkem jako hostem. Akci pořádal
Nadační fond Veroniky Kašákové, který
se zaměřuje na podporu dětí a mladistvých v dětských domovech.

Č

Tým animátorek se věnoval dětem a nabízel jim balónky
a dobroty.

Roudnický klášter bude plný mladých divadelníků

V

J

ejtmana Oldřicha Bubeníčka navštívil generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Michail Ledeněv. Hejtman ho informoval o průběhu
a výsledcích návštěvy krajské delegace
ve Vladimirské oblasti v polovině května. Byly rovněž projednány
oblasti možné spolupráce v následujícím období.

Krajský zámek Nový Hrad patřil dětem k jejich svátku

T

krátce

H

Krojovaní tanečníci z mnoha
„Kdo se hýbe, žije“. V Litvínově
zemí se představili v Třebívlicích se uskutečnily 30. hry seniorů

J

7

lenové Komise sociální
a zdravotní Rady Ústeckého kraje se vydali na výjezdní
zasedání v příspěvkových organizacích zřizovaných Ústeckým
krajem v oblasti sociální a zdravotní. Společně se podívali na
chod Domova sociálních služeb
v Litvínově a Kojeneckého ústavu Ústeckého kraje.

V

sobotu 10. června se konal v Lipové u Šluknova
18. ročník Míčových her Dětských domovů z Ústeckého
a Libereckého kraje. Kluci hráli fotbal, dívky zase vybíjenou.
V obou kategoriích dominovala domácí družstva. Akci podpořil Ústecký kraj.

Ústecký kraj

8

Rumburk se pyšní opraveným letním stadionem
P
o devíti měsících oprav
rumburského sportovního stadionu se zde v pondělí
12. června konalo jeho slavnostní otevření, kterého se
zúčastnila kromě stovek dětí
také místní rodačka a účastnice olympiády v Riu, chodkyně
Anežka Drahotová.
Pozvání přijala také držitelka
40 let starého halového rekordu ve vrhu koulí Helena Fibingerová. Ta obdivovala společně
s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem a starostou Rumburku Jaroslavem
Sykáčkem
zrekonstruovaný
areál. „Přeji všem malým i velkým sportovcům, aby tento
nádherný letní stadion využili
co nejvíce, a třeba na tomto
ovále zanedlouho vyroste další
sportovní naděje, jakou kdysi
byla Anežka Drahotová,“ připomněl při přestřihávání pásky
hejtman Bubeníček.
Sportovci na stadionu najdou nejen moderní běžeckou

Slavnostně přestřihli pásku zleva: starosta Rumburku Jaroslav Sykáček, držitelka bronzové olympijské
medaile ve vrhu koulí Helena Fibingerová, legenda rumburské atletiky Antonín Koutný, mistryně ČR v chůzi
a rumburská rodačka Anežka Drahotová a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

dráhu, ale i sektory pro vrh
koulí, kladivem nebo skokanské disciplíny. Po celý den se
zde v rámci projektu Atletika

pro děti konaly závody mateřských a základních škol v různých disciplínách. Naopak
nejstarším sportovcem na

červen 2017
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Mnoho z vás
poznalo, že se
jedná o novogotický templ
v Krásném
Dvoře.
Ze
správných odpovědí jsme
vylosovali a na výhru se může
těšit: Jindra Landsingerová
z Krupky, Jaroslava Vilímová ze
Žatce a Marie Cestrová z Kadaně. Výhercům gratulujeme.
Na dnešní hádanku shlédneme
z ptačí perspektivy. Díváte se na
letecký snímek náměstí jednoho z královských měst severních
Čech, které leží na levém břehu

řeky Ohře. Město se také pojí
s nejznámějším pohádkovým hrdinou, kterého zná několik generací dětí a dokonce se po něm zde
jmenuje i jedno nábřeží. Když se
do města vydáte, rozhodně byste
se měli zkusit protáhnout nejužší
uličkou v České republice – ta má
ve svém nejužším místě 66,1 cm.
Už víte, jaké město je na obrázku?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 12. července
na Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace,
Velká Hradební 3118/48, 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.

dráze byla legenda rumburské
atletiky osmdesátiletý Antonín
Koutný, jenž dostal od hejtmana a starosty věcné dary.

Zaměstnanci krajského úřadu opanovali volejbalový turnaj

K

rásného výsledku dosáhlo
sedm zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje,
kteří se vydali do Bíliny na 7.
ročník volejbalového turnaje
měst Ústeckého kraje. V konkurenci devíti týmů došel tým
kraje až do finále, kde vyhrál
nad týmem Varnsdorfu.
Na slavnostní zahájení přišel
na kurty do sportovního areálu starosta Bíliny Oldřich Bubeníček a sportovcům popřál
mnoho zdaru. „Líbí se mi nápad organizátorů, kdy mohou
úředníci na jeden den vyměnit
pracovní oděv za sportovní oblečení a seznámit se s kolegy
z jiných měst Ústeckého kraje,“
uvedl na úvod turnaje starosta
hostitelského města a zároveň
i hejtman Ústeckého kraje.
Na třetím místě vydařeného turnaje skončil výběr Žatce, poraženým finalistou byl
Varnsdorf, za který hrál napří-

Reportáže U-TV v novém. Navštivte YouTube kanál
Sledujte jednotlivé reportáže
krajské webové televize U-TV
prostřednictvím našeho video
kanálu. Reportáže o dění v kraji
můžete nově sledovat na YouTu-

be kanálu Ústecký kraj. Zde postupně naleznete jak nové aktuální reportáže, tak i ty archivní.
Navštivte www.youtube.com/
Usteckykraj.

kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

V jízdárně teplického zámku je
až do 20. srpna k vidění výstava
Pod ochranou sv. Floriána, věnovaná 150. výročí založení hasičského sboru v Teplicích, kde lze
spatřit předměty a vynálezy vzniklé od založení sboru.

Sedm statečných získalo pro krajský úřad cennou trofej.

klad tamní starosta Stanislav
Horáček. Ze zlatého poháru
a diplomu se nakonec radovali

zaměstnanci krajského úřadu
ve složení: Radomíra Dostálová, Jana Šindelářová, Kate-

řina Zvoníková, Miloš Jirásek,
Vít Hnízdil, Pavel Hajšman a
Petr Donát.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Zajímáte se o historii letectví?
Tak to určitě nesmíte chybět na výstavě 11. Letecký stíhací pluk Žatec. Výstava potrvá do 27. srpna.
Třetihorní flóra Mostecké pánve
- nejobsáhlejší souhrnná výstava
zkamenělin třetihorních rostlin
severních Čech. K vidění do 31.
srpna.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Protektorátní film, kde
fotografie, plakáty, filmy, filmové přístroje a dobové dokumenty
z muzejní sbírky Milana Wolfa
prezentují svět filmu v době nesvobody. K vidění do 27. srpna.

ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, Princez-

na ze mlejna nebo Nejkrásnější
hádanka. Výstava originálních
pohádkových kostýmů a rekvizit
Pohádky Zdeňka Trošky je na zámku k vidění do 3. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Louny si letos připomínají 500.
výročí svého největšího požáru.
V březnu 1517 došlo ke katastrofě,
po níž značná část města musela být postavena znovu. Výstava
Město a katastrofy tuto pohromu
návštěvníkům přiblíží do 30. července.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Stálá expozice Vývoj lodní dopravy na Labi provede návštěvníka
muzea její historií od počátků až
do dnešních dnů.

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ

Výstava obrazů Labyrinthus
mundi et metamorphosis essentia
básníka a malíře Michala Matzenauera, který patřil mezi zakázané
autory spojené s undergroundem.
Jeho rozmanitá až magická tvorba
bude k vidění do 10. září. K výstavě
se váže výtvarná soutěž, které se mohou zúčastnit žáci základních škol.

křížovka o ceny

O

tázka Který špičkový cyklista startoval na Závodu míru juniorů? byla tajenkou naší květnové křížovky. Odpověď na ni byla:
Peter Sagan. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje
dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Jaroslav Pánek z Klášterce nad Ohří,
Jarmila Králová z Krupky, Ljubov Noviňuková z Ústí nad Labem,
Bohuslava Dvořáková z Háje u Duchcova a Jiří Kubeš z Roudnice nad
Labem. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červnová 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. července 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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