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slovo hejtmana

Dobrý učitel musí být dobře zaplacen

T

ak se naše vláda nakonec rozhodla
zvýšit mzdu pedagogů od prvního
listopadu o 15 procent. Myslím, že k tomuto rozhodnutí mělo dojít dříve, než
pár týdnů před parlamentními volbami.
Učitelé, to neznamená v očích veřejnosti
jen představu dvou měsíců prázdnin, mají
bezesporu nelehkou a odpovědnou práci.
Škola kromě vzdělávání na sebe bere i úlohu výchovy dětí. Tradiční školství se pomalu mění, a s tím i vztah mezi učitelem
a rodinou žáků. Rodiče stále více vnímají školu jako veřejnou
službu, kterou platí ze svých daní. Proto by měli mít nárok na
kvalitního vyučujícího. Ten by pak měl za svou práci brát odpovídající mzdu.
Na dobré učitele často vzpomínáme po celý život, zrovna
tak učitelé vzpomínají na mnohé své žáky. Dobrý učitel často
ovlivňuje rozhodování žáků při výběru jejich budoucího povolání. Ústecký kraj klade důraz na technické a přírodovědné
vzdělávání, ale je škoda, že o studium takto zaměřených předmětů je malý zájem i u studentů učitelství.
Ten, kdo se rozhodl pro dráhu pedagoga, by měl své povolání brát spíše jako poslání. Profese učitele by měla mít i odpovídající společenskou prestiž. Vždyť se ne nadarmo říkalo, že
nejdůležitějšími osobami v obci jsou starosta, farář a pan řídící
učitel. I proto by měl být učitel adekvátně odměňován.
Řada osobností z kulturního či politického života jsou původem pedagogové. Přál bych si, aby ti nejlepší kantoři zůstali
u učitelství po celý svůj život. Přál bych si, aby byli dobře za
svou práci zaplaceni a aby si jich mohla veřejnost vážit.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Na Zahradě Čech v Litoměřicích se
představili regionální výrobci potravin

T

isíce lidí zavítaly na litoměřické výstaviště, kde se uskutečnila tradiční Zahrada Čech.
Kromě stánků s regionálními
výrobky, květinami i dalšími
potřebami pro dům a zahradu,
mohli návštěvníci letos ochutnat
a zakoupit ty nejlepší oceněné
potravinářské výrobky z celého
kraje. Zahájení letošního ročníku s podtitulem Oděna do darů
přírody patřilo právě oceněným
výrobcům a předání certifikátů
výhercům, kteří se utkali o značku Regionální potravina Ústeckého kraje a Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje
- Kraje Přemysla Oráče. Zahrada
Čech je i v letošním roce zapojena do projektu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje.
Certifikáty vítězům předal
náměstek ministra zemědělství

Pavel Sekáč, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
litoměřický starosta Ladislav
Chlupáč, radní Ústeckého kraje
Jitka Sachetová a další významní hosté. O značky se letos ucházelo hned 455 výrobků. O loga
se soutěžilo ve čtrnácti kategoriích. Všechny oceněné výrobky
byly tradičně k zakoupení přímo
v místě výstaviště. „Jako každý
rok bych rád vyjádřil velké poděkování organizátorům výstavy, a věřím, že tato tradice bude
nadále zachovaná. Samozřejmě
poděkování patří hlavně českým
zemědělcům a potravinářům za
jejich vynikající kvalitní výrobky, které pro naše občany dokáží
vyrobit a vypěstovat,“ uvedl na
závěr předávání cen hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Letošní ročník měl podtitul Oděna do darů přírody.
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Peruc slavila sklizeň úrody Dožínkami
M

ěstys Peruc na Lounsku,
kde se nachází Oldřichův
dub, hostil jubilejní desátý ročník krajských Dožínek. Na velkolepou akci regionálního zemědělství, řemesel a tradičních
výrobků od regionálních výrobců se přišly v sobotu 9. září podívat davy návštěvníků z celého
kraje.
Tato každoroční oslava sklizně úrody patří do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje
a i letos se konala pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje. Toho
na slavnostním dožínkovém
průvodu vesnicí zastoupil jeho
první náměstek Martin Klika.
„Děkuji všem zemědělcům
a občanům Peruci za přípravu
této akce. O Ústeckém kraji se
říká, že je regionem průmyslu, ale já tvrdím, že je krajem
zemědělství, kterému se tu tak
dobře daří a k našemu regionu
neodmyslitelně patří,“ uve-

dl při zahájení Dožínek první
náměstek Klika. Jeho i další
významné hosty, ať už za městys Peruc starostu Radomíra
Bláhu nebo za kraj radní Jitku
Sachetovou či předsedu výboru
pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Miroslava
Andrta, dovezly do centra obce
koňské povozy.
Návštěvníci měli po celý den
možnost zhlédnout výstavu
chovných zvířat, zemědělské
techniky i ochutnat výrobky regionálních zemědělců, ovocnářů, vinařů, zahradníků, potravinářů a všech dalších, kteří tak
představili plody své celoroční
práce.
Dožínkové veselí podtrhl
kromě krásného počasí také
kulturní program, ve kterém
zazpívala návštěvníkům akce
Leona Machálková, pobavil
Milan Pitkin či k tanci zahrála
country kapela Strakoši.

Oslava sklizně úrody se povedla na výbornou. Nechyběl ani tradiční
dožínkový průvod.

Dotační program „Kotlíková dotace Ústeckého kraje“ byl schválen

Z

astupitelstvo
Ústeckého
kraje schválilo 11. září již
3. Výzvu k podávání žádostí
v rámci Dotačního programu
na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva. Cílem
Kotlíkové dotace je vyměnit

v rodinných domech minimálně
1 683 ručně plněných kotlů na
pevná paliva 1. a 2. emisní třídy,
na které je připraveno více než
156 milionů korun.
Příjem žádostí bude zahájen
31. října 2017 v 10 hodin vý-

hradně elektronickou formou
s následným doručením písemností.
Žádosti budou přijímány
elektronicky nejpozději do 31.
ledna 2018, 12:00 hod. V případě vyčerpání alokovaných

finančních prostředků bude
příjem žádostí ukončen dříve.
Podrobnosti Dotačního programu a formuláře jsou k dispozici na webu Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace.

Krušné hory míří na Seznam světového dědictví UNESCO

K

aždý rok přibývá turistů,
kteří navštíví Ústecký kraj.
Letos se jejich počet oproti loňskému roku jen v první polovině
roku navýšil o více než dvacet
procent. Největší zájem mají lidé
z Čech i cizinci o České Švýcarsko. Další zvýšení zájmu turistů
zejména o Krušné hory si krajský
radní s gescí regionální rozvoj
a cestovní ruch Zdeněk Matouš
(na snímku) slibuje od zápisu
Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam
světového dědictví UNESCO.
Jedná se o společný česko-německý projekt, který by měl
Krušné hory zařadit po bok tak
významných památek, jako je
například historické centrum
Prahy nebo Velká čínská zeď.
Součástí české části nominace
je celkem 6 hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části
Krušných hor. Další jsou na
německé straně. „Hornictví má
v Krušných horách osmisetletou
tradici, a samozřejmě se odráží
v krajině a spoluutváří její ráz.
V Krušných horách jsou rozesety
hornické památky, které přesně
zobrazují vývoj hornictví a jeho
vliv na region, krajinu ale i místní kulturu,“ říká Zdeněk Matouš.

V Krušných horách o zápis na seznam usiluje „Hornická kulturní
krajina Krupka“, která zahrnuje
například Městskou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí
sv. Wolfganga na Komáří hůrce
nebo štolou Starý Martin. Dále
například vrch Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov a Horní Blatná. V Krušných horách je možné dodnes
najít řadu technických památek
souvisejících s hornictvím, kte-

ré zobrazují rozličné techniky
těžby nerostných surovin a její
vývoj. Zápis na seznam světového dědictví je velmi prestižní záležitost, která je ale spojená také
s odpovědností o památky pečovat a zvládnout zvýšený turistický ruch, který vždy se zápisem na
seznam světového dědictví souvisí. „Jsme na zápis na seznam
světového dědictví připraveni
a máme velkou šanci, že to vyjde.
Žádný jiný ze světových hornic-

kých regionů nepřispěl k vývoji
hornických věd a věd o Zemi a ke
vzniku a rozvoji báňského vzdělávání tolik jako Krušné hory.
Krušné hory a jejich hornická
minulost si zápis na seznam světového dědictví zaslouží. Především jde ale o to, aby hornické
památky zůstaly zachovány dalším generacím,“ uzavřel Zdeněk
Matouš, který má také jako starosta Krupky k celému projektu
už z minulých let velmi blízko.

Ústecký kraj
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Návštěva prezidenta ČR v regionu
Vážení čtenáři, ve dnech od 3. do 5. října navštíví Ústecký kraj
prezident České republiky Miloš Zeman se svou chotí Ivanou. Na
své třídenní cestě po regionu zavítá například do Bíliny, Mostu,
Chomutova, Žatce, Oseku či Šluknova. V říjnovém čísle vám pak
přineseme rozsáhlou reportáž z jeho návštěvy doplněnou o bohatou fotogalerii.

Můj názor: UČITEL? NÁROČNÉ, ALE KRÁSNÉ POVOLÁNÍ
Tentokrát jsme zvolili téma odměňování pracovníků ve školství. Jsou podle Vašeho názoru učitelé adekvátně odměňováni? Mají vzhledem k náročnosti své práce a vzhledem k průměrné mzdě v ČR odpovídající plat?

Vědecká konference připomněla
10. výročí vzniku Krajské zdravotní

K

rajská zdravotní, a. s. (KZ),
uspořádala pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a předsedy
představenstva KZ Jiřího Nováka, Výroční vědeckou konferenci
Krajské zdravotní spojenou s připomenutím 10. výročí vzniku
společnosti. Nejúspěšnější jednotlivci a kolektivy z řad lékařů
a nelékařských zdravotnických
pracovníků ze spolupracujících
profesí slavnostně převzali ve
čtvrtek 14. září 2017 v Rytířském
sále na ústeckém hradě Střekov
ceny Vědecké rady KZ za nejlepší
vědeckou práci za rok 2016.
Výsledky soutěže o nejlepší
vědecké práce v daných kategoriích slavnostně vyhlásil
prof. Martin Sameš, předseda
Vědecké rady KZ za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka, Stanislava Rybáka,
náměstka hejtmana Ústeckého
kraje, Jiřího Nováka, předsedy
představenstva KZ, Leoše Moravce, předsedy dozorčí rady
KZ, Petra Fialy, generálního ředitele KZ a dalších osobností.
„Krajská zdravotní je dnes
společnost, která je vysoce respektovaná nejen v Ústeckém
kraji, ale v celé republice. Jsou
tu naprosto špičkoví odborníci
ve všech úrovních zdravotnictví.
Těší mě, že se tu podařilo zachovat Komplexní onkologické
centrum. Dodnes nechápu, jak
mohli ministři hovořit o tom, že
onkologicky nemocní lidé mohou jezdit za léčbou do Liberce,
Prahy či Plzně. Naši občané,

pacienti, si zaslouží maximální zdravotní péči ve svém kraji.
Toto vedení Ústeckého kraje
udělá vše pro to, aby Krajská
zdravotní měla i v dalších letech
maximální podporu,“ slíbil hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
„Letos si připomínáme deset
let od vzniku Krajské zdravotní.
Společnosti se díky dlouhodobě pozitivnímu trendu hospodaření a významné investiční
podpoře Ústeckého kraje jako
jediného akcionáře daří masivně modernizovat v nemocnicích
techniku a rekonstruovat objekty i oddělení. Velké poděkování
si zaslouží lékaři, sestry a ostatní
zdravotnický personál a všichni
zaměstnanci Krajské zdravotní. Bez jejich velkého nasazení
bychom na dobré výsledky v posledních letech jistě nedosáhli ,”
uvedl Jiří Novák, předseda představenstva KZ.
Ceny letos Vědecká rada KZ
předávala již počtvrté. „Snažíme
se tak vyzdvihnout práci našich
kolegyň a kolegů, kteří dosáhli
úspěchů při své vědecko-výzkumné činnosti. Pověst a dobrý zvuk KZ je jedním z dalších
argumentů, kterým přesvědčujeme mladé lékaře a absolventy
lékařských fakult, aby přišli pracovat právě k nám do Ústeckého
kraje. Poděkování všem těm,
kteří se podílejí na vědecko-výzkumné činnosti je tedy na místě a proto ještě jednou děkuji,“
uvedl ve svém projevu Petr Fiala,
generální ředitel KZ.

Zvláštní ocenění získal Pavel Červinka (vlevo) za monografii Koronární cirkulace.

Energetika je přínosem pro
další rozvoj Ústeckého kraje

S

edmý ročník odborné konference „Energetické fórum
Ústeckého kraje“ se uskutečnil
v krajském městě ve čtvrtek 14.
září za účasti více než stovky hostů. Témata letošní konference
byla zaměřena na problematiku
energetiky jako partnera pro život. Pořadatelem konference byl
Ústecký kraj a odborným garantem Okresní hospodářská komora Most.
„Energetika je pro Ústecký
kraj strategickou záležitostí. Významně ovlivňovala, ovlivňuje
a i v budoucnu bude ovlivňovat
ekonomiku kraje, zaměstnanost
i životní prostředí. Krajina v Ústeckém kraji se i díky energetice
mění k lepšímu. Modernizace
a snížení emisí elektráren a rekultivace po těžbě uhlí k tomu
pozitivně přispívají,“ řekl v úvodu fóra hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Odborné přednášky se věnovaly například budoucímu

vývoji energetického trhu,
surovinové politice ČR a příležitostem ve výzkumu, které
energetika přináší. Z pohledu
možných přínosů energetiky
pro rozvoj kraje se přednášející zaměřili na resocializaci
pánevních oblastí, na rekultivační a revitalizační projekty
a využití potenciálu budoucí
jezerní krajiny po těžbě uhlí.
Další příspěvky se věnovaly
vztahu energetiky k odpadovému hospodářství a rozvojovým
projektům z pohledu programu RE:START.
Mezi významnými hosty fóra
byl například vládní zmocněnec
pro Ústecký a Moravskoslezský
kraj Jiří Cieńciała, náměstkyně
ministryně práce a sociálních
věcí Gabriela Nekolová, konzul
Ruské federace Michail Ledeněv, představitelé energetických
a těžebních společností a odborníci z vysokých škol a dalších
institucí.
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Tereza Hyťhová (SPD
a SPO), krajská zastupitelka
Jelikož sama učím, mohu
z vlastní zkušenosti říct, že být
učitelem je náročné, ale zároveň velmi krásné povolání.
Lépe bych to specifikovala jako
poslání. Důvod? Setkala jsem
se s názory lidí, kteří si myslí, že učitel přijde na osmou
ráno do práce a kolem druhé
hodiny odpolední už odchází
s čistou hlavou domů. Ovšem
není tomu tak. Dnešní třída
činí kolem cca třiceti žáků, kdy
učitel musí zvládat kázeň, na
každou vyučovací hodinu musí
být perfektně připraven, musí
umět žáka zaujmout a vysvětlit mu danou látku tak, aby ji
pochopili úplně všichni a to je
někdy opravdu nadlidský úkol.
Učitel by měl mít ve společnosti určité postavení, tak aby
si ho vážili nejen žáci a jejich
rodiče, ale i ostatní lidé ve společnosti. Dnes je toto povolání
velmi podhodnocováno, nejen
finančně, ale i postavením ve
společnosti. Dříve to byl „pan“
učitel, dnes jen učitel. Považuji za naprosto nutné, aby
odměňování pedagogických
pracovníků bylo zafixováno ve
výši cca 130 % průměrné mzdy
v České republice. A také, aby
se současný poměr 4,5 % HDP
se přiblížil k šesti procentům.
Dnes je plno lidí, kteří mají
vystudované patřičné vysokoškolské pedagogické vzdělání,
ale svoji profesi ani nevykonávají, i když by je práce s dětmi
opravdu bavila a naplňovala
a raději se věnují jiné profesi,
kde budou lépe finančně ohodnoceni. Učitelů bychom si měli
doopravdy vážit a vyjádřit to
nejen slovy, jako to naši mnozí
zákonodárci dělají, ale opravdovými činy, aby nám kvalitní
učitelé neodcházeli ze školství.
To považuji za naprostou ostudu našeho státu, když si neumí
vážit lidí, kteří mají v rukou budoucnost naší země. K tomuto
tématu se vyjádřil i náměstek
hejtmana Ústeckého kraje
Mgr. Petr Šmíd (předseda našeho klubu), který zastupuje
náš kraj v Komisi Rady Asociace krajů pro školství a sport,
který navrhl zařadit do programu bod na podporu výzvy „Konec levných učitelů“ za zvýšení
platů učitelů a Akademiků.
Tato výzva byla následně v komisi jednomyslně schválena.
Jan Richter (ANO), krajský zastupitel, předseda Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
Školství má jednu velkou
nevýhodu, každý si tímto systémem prošel a tak si myslí, že
do této problematiky vidí a je
kompetentní fundovaně o ní
hovořit. Takže oproti tématu

jaderná energetika máme statisíce lidí, kteří vědí jak na to.
Ovšem opak je pravdou. Málokdo z nás nahlédl tak říkajíc
pod pokličku. A to bychom
koukali, co se tam dá najít.
Každý prošel mateřskou, základní, střední popř. vysokou
školou. Každý ví, že vzdělání je
důležité a jsou na něj kladeny
stále vyšší a vyšší nároky. Tato
práce nejsou jen prázdniny,
mimochodem je to řádná dovolená, ale hlavně tzv. přímá
činnost, kdy pracujete s žáky
ve škole, nepřímá činnost, kdy
jste ve škole, ale máte sportovní, kulturní akce, připravujete
projekty. Vzděláváte se. Stále
je potřeba sledovat kam se ubírá naše společnost, jaké jsou
výhledy do budoucna a na ně
se musí reagovat. Je důležité
propojit teorii s praxí a to klade na učitele vyšší nároky. Jak
je možné, že za soukromé hodiny si každý rád připlatí, ale
platově ohodnotit toho samého
učitele v práci není potřeba?
A teď jste možná zjistili, že tato
práce se podobá té vaší. Učitel
je vysokoškolák a jeho práce
by měla být hodnocena právě
tak. A to zatím není. Je potřeba
konečně dát jasně najevo, že
platy učitelů jsou nízké a musí
se zvyšovat. Vraťme učitelské
profesi její prestiž. Je to profese, bez které se neobejdeme.
A začněme třeba tím, že platy
budou alespoň srovnatelné ne
s evropskými, ale s vysokoškolskými v ostatních profesích.
A jak řekl Nelson Mandela „Vzdělání je ta nejsilnější
zbraň, kterou lze změnit svět“.
A právě učitel je tím, kdo touto zbraní vládne a toto umění
předává dál. Přestaňme stále
hovořit o tom, že by se mělo
a začněme jednat. Je za 5 minut
12. Ale stále mějme na paměti,
že potřebné navýšení platů je
prvním krokem z mnoha, které
je potřeba vykonat.
Radmila
Krastenicsová
(KSČM), krajská zastupitelka a předsedkyně Výboru pro
výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZÚK

Úroveň odměňování učitelů je nízká. Vždy mě rozhodí,
když opakovaně slyším “jak
učitelům zase přidali“ nebo
názory “co by učitelé chtěli,
vždyť mají dva měsíce prázdnin“. Jenže učitel nejde do práce “odmakat své hodiny“. Za
odučenými hodinami je spousta času věnovanému přípravě,
opravování testů apod. Průměrný příplatek za třídnictví
je 500 Kč. Dnes na většině škol
existují elektronické žákovské
knížky a třídní knihy a rovněž
komunikace s rodiči probíhá
elektronicky. Znamená to, že
třídní učitel věnuje hodně času
administrativě, jen zadat týdenní absenci do třídnice trvá
nějakou dobu. Každý učitel
musí zadávat známky do systému, který škola používá, i to
jsou hodiny práce navíc. Učitel se musí neustále vzdělávat,
tzn. např. kupovat si odbornou
literaturu, která není levná.
Platy učitelů nejsou motivační ani konkurenční. Spousta absolventů pedagogických
fakult do školství vůbec nenastoupí. Pedagogický sbor obecně stárne, za několik let bude
chybět 10 % učitelů v důsledku
odchodu učitelů důchodového
věku.
Jedním z problémů dnešního školství je nedostatek mužských pedagogů. Domnívám
se, že jde o důsledek sociálního prostředí, kdy je u nás muž
stále vnímán jako hlava rodiny,
která musí rodinu finančně
zajistit. Velká část mužů, kteří
o kariéře učitele uvažují, proto
volí jinou cestu, protože současný systém odměňování neshledávají jako dostatečný.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Roku 1986 jsem začal coby
čerstvý absolvent Pedagogické
fakulty učit na základní škole v Kadani. Chtěl jsem být od
malička učitelem, takže nadšení nechybělo. Ve třídách 40
žáků nebylo výjimkou. Státem
nastavený plat 1950 korun
hrubého. Po narození prvního
syna se platila mateřská ještě pouhého půl roku. Každé
ráno jsem si po cestě do školy
koupil dva rohlíky po 40 haléřích, jeden k snídani, druhý
na svačinu a rovnou jsem se
podíval na monitor za výlohou
„sámošky“, který vykazoval
stav ovzduší, abych zjistil,
v jaké výši je stav oxidů síry ve
vzduchu a zda můžeme s dětmi ven. Limity se překračovaly
běžně několikanásobně. Abych
alespoň něco vydělal a uživil
rodinu, nabral jsem si hodiny
navíc. Až 31 hodin týdně ve
výuce, k tomu samozřejmě přípravy, opravy písemek a o přestávkách dozory na chodbách

a často i v jídelně. Prostě děti
musely být stále pod dozorem.
Odpoledne jsem se vrátil domů
a vždy nějaký čas tupě zíral
do stropu. Kdo nezažil, nepochopí. Pokud chcete děti něco
naučit, musíte je nadchnout
a motivovat, jinak fungujete
jen jako dozorce. K tomu si přičtěme řadu administrativy, většinou naprosto zbytečné. Vždy
mi přišlo, že administrativa je
určena k tomu, aby ti na MŠMT
měli co dělat. Situace se za ta
léta moc nezměnila. Žáků je ve
třídách méně, ale práce neubylo. Takže za mne rozhodně ano,
přidejme učitelům na platech.
A když pan ministr financí říká,
že už ty peníze v rozpočtu nejde
najít, tak já mu poradím. Máte
je v rezortu ministerstva „práce“ a sociálních věcí a dáváte je
těm, kteří si je nezaslouží.

Jaroslav Foldyna (ČSSD),
krajský zastupitel a náměstek hejtmana
Učitelé, stejně jako policisté, lékaři a zdravotní sestry
jsou v České republice dlouhodobě odměňováni neadekvátně vzhledem k náročnosti
a společenskému významu
jejich profesí. V roce 2014 byl
průměrný plat učitelů 23 tisíc
korun. Dnes je to téměř 26 tisíc korun. Zvýšení o patnáct
procent, které na návrh sociální demokracie schválila vláda, je jen částečnou nápravou
tohoto stavu. Průměrné platy
učitelů v České republice byly
dosud nejnižší ze všech zemí
Evropské unie. Práce učitelů
je přitom jednou z nejzodpovědnějších a nejnáročnějších
vůbec. Učitelé ke své profesy
potřebují nejen vysokoškolské
vzdělání. Musí se vzdělávat
a rozvíjet svůj potenciál po celý
život. Čerstvý absolvent vysoké
školy a majitel akademického
titulu dostává většinou nižší
nebo stejný nástupní plat, jako
mají dělnické profese bez praxe. Do kateder proto zasedají
pouze lidé, pro které je učení
více než prací posláním. Úplnou vzácností ve školách je
kantor muž. Ne že by tato profese nebyla pro muže atraktivní, nemohou si ale dovolit živit
rodiny z platů neodpovídajících jejich vzdělání a vynaloženému času. Vzhledem k tomu,
že výchovou a vzděláváním dětí
rozhodujeme o budoucnosti
celé společnosti, považuji za
velmi krátkozraké podceňovat takto lidi, kteří za vzdělání
dětí a mladých lidí odpovídají.
V době, kdy ekonomika roste
a stát bohatne, je nutné myslet na narovnání odměňování
nejen učitelům, ale i ostatním
zaměstnancům, jejichž práce
je pro spokojenost společnosti
zásadní.
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Dopravní společnost Ústeckého kraje se rozjíždí

N

ové moderní zelené autobusy, dopravní obslužnost na
profesionální úrovni, navazující
spoje obsluhované fundovanými řidiči, výhodné časové jízdné.
Že vám to něco připomíná? Ne,
nevracíme se do roku 2015, kdy
startovala Doprava Ústeckého
kraje jako nový systém provozovaný několika pečlivě vysoutěženými dopravci. Jsme v druhé polovině roku 2017 a svou činnost
zahajuje nově založená Dopravní společnost Ústeckého kraje

(www.ds-uk.cz), která se připravuje na převzetí několika oblastí,
kde tedy bude zajišťovat dopravní
obslužnost kraj vlastními silami.
„Nově založená Dopravní
společnost Ústeckého kraje převezme přibližně v polovině roku
2019 ty oblasti, které už stávající dopravci nemohou nebo nechtějí provozovat. Naším cílem
pochopitelně je, aby se situace
cestujících nijak nedotkla, aby
si jí ani nevšimli. A pokud, tak
jedině v dobrém, ve zvýšení kva-

lity služby,“ vysvětluje náměstek
pro oblast dopravy a silničního
hospodářství Jaroslav Komínek.
K založení vlastní příspěvkové
organizace přistoupil kraj poté,
co někteří ze stávajících dopravců oznámili, že z ekonomických
důvodů souvisejících s razantním zvýšením platů řidičů nařízením vlády nejsou schopni
dopravu pro kraj dále provozovat. Náměstek Komínek k tomu
doplnil: „Naší prioritou je zajistit kvalitní službu pro občany

našeho kraje. Když bylo jasné,
že stávající desetileté smlouvy
v některých případech budeme
muset ukončit předčasně, řešili jsme, zda se znovu pustit do
soutěží. Ovšem po zkušenostech
které máme, jsme se rozhodli
jít jinou cestou. Nechceme se
znovu dostat pod tlak, ať už časový či finanční. V rámci vlastní
společnosti dokážeme pružněji
reagovat na neustále se měnící
legislativu a podmínky, tak aby
se cestujících nic nedotklo.“

Dopravní společnost má nyní
prostor, aby zajistila vše potřebné pro převzetí dopravní obslužnosti. Jedná se především o nákup nových autobusů a nábor
řidičů. „Práce řidiče autobusu je
náročná fyzicky i psychicky, tak
jako každá práce s lidmi. Proto
jsem přesvědčen, že by měli být
zaměstnanci naší společnosti
důstojně ohodnoceni. Sehnat
dostatečné množství kvalitních
řidičů bude možná tím nejtěžším úkolem. Na druhou stranu

práce v dopravní společnosti Ústeckého kraje může být atraktivní příležitostí pro řidiče těch dopravců, jejichž oblasti bude kraj
přebírat. Věřím, že budou mít
o zaměstnání v nové společnosti zájem,“ řekl hejtman Oldřich
Bubeníček. První pozice ve společnosti už ale obsazená je, rada
kraje jmenovala k 1. listopadu
nového ředitele. Bude jím Milan
Šlejtr, dosavadní náměstek ředitele v Dopravním podniku města
Ústí nad Labem.

Sezona na turistických linkách nekončí Saský dopravní svaz VVO představil
utekly jako voda zu o víkendech a svátcích až do razit i jindy než v létě a že pohled
z paluby lodí na podzimní labské Ústeckému kraji osvědčený infomobil
a školní rok je v plném prou- 29. října.
Prázdniny
du, ale sezona na turistických
linkách DÚK ještě zdaleka nekončí. Všechny turistické motoráčky a lodní linky jsou v provo-

Na lodních linkách se navíc
připravuje prodloužení sezony
až do zimy. „Chceme cestujícím
ukázat, že se dá na výlet lodí vy-

údolí rozhodně stojí za to,“ uvedl Jaroslav Komínek, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje pro
dopravu a silniční hospodářství.
Všechny lodě jsou vybavené topením, takže se nikdo nemusí
obávat, že by mu byla zima.
Kromě běžných plaveb připravuje odbor dopravy Krajského
úřadu Ústeckého kraje na říjen
a listopad ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem, se
spolkem Veřejný sál Hraničář
a se společností Labská plavební tematické plavby pro děti
i dospělé, které by bylo škoda
si nechat ujít. Přesné termíny
s programem budou zveřejněny začátkem října na webových
stránkách www.dopravauk.cz.

D

ne 12. září se uskutečnilo
jednání saského dopravního svazu VVO a Dopravy Ústeckého kraje. Vedoucí marketingu
VVO Gabriele Clauss představila osvědčený prostředek VVO
pro informování o možnostech
cestování veřejnou dopravou,
tzv. infomobil.
Speciálně upravená dodávka
s prodejním místem v interiéru
objíždí v pravidelných interva-

lech několik desítek saských
měst a obcí. Slouží tak k informování obyvatel přímo ve městech i na venkově. Kromě informací o tarifu, jízdních řádech,
tipech na výlet a o připravovaných novinkách je v infomobilu
možné získat dopravní brožurky,
skládačky, jízdní řády a zakoupit
jízdenky včetně časových. Informátor VVO také přebírá podněty k úpravám jízdních řádů, tras

linek a kvalitě cestování.
Náměstek hejtmana a radní
pro dopravu Ústeckého kraje Jaroslav Komínek v závěru setkání
uvedl, že Doprava Ústeckého
kraje zvažuje jít v budoucnu
podobnou cestou. „Přestože už
v současné době nabízíme našim cestujícím spoustu informací, chtěli bychom informování
rozšířit podobně jako kolegové
v Německu,“ uzavřel Komínek.

Safety Road přispívá k prevenci
rizikového chování na silnicích
I
v letošním roce Ústecký kraj
ve spolupráci s týmem Besip
a Krajským ředitelstvím Policie Ústeckého kraje realizoval
preventivní akci pro mladé
řidiče Safety Road. Během
uplynulých dvou dnů se mohli
studenti středních škol i široká veřejnost prostřednictvím
simulátorů a trenažérů seznámit s riziky silničního provozu.
Cílem akce je eliminovat časté
tragické nehody zejména mladých řidičů.
„Safety Road se letos uskutečnila popáté a stejně jako v předchozích letech je zaměřena na
mladé začínající řidiče, kteří
jsou nejrizikovější skupinou na
silnicích. Ze statistik vyplývá,
že ti, co vlastní řidičák zhruba
dva roky, tak se nejčastěji stávají
viníky dopravních nehod,“ řekl
krajský koordinátor Besipu Jan
Pechout. Spolu s Besipem a dalšími se na přípravě akce intenzivně podílí také Odbor dopravy
Krajského úřadu Ústeckého
kraje. „V Ústeckém kraji klademe velký důraz na prevenci,
protože té nikdy není dost, obzvlášť když se týká bezpečnosti
na silnicích, ale nejen akcemi

zaměřenými na mladistvé. Organizujeme podobnou akci i pro
řidiče kamionů,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek.
Studenti si mohli v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje vyzkoušet nejrůznější

ky, včetně nástrojů pořádkové
policie. Zájem studentů vzbudil především otočný simulátor
a zkouška nárazu v 30km rychlosti. Letos Safety Road zavítala i do Kadaně a na Střední
průmyslovou školu v Ústí nad
Labem.

CESTUJTE DO PRÁCE
I DO ŠKOLY VÝHODNĚ

simulátory dopravních nehod
a rizik silničního provozu,
ovlivnění omamnými látkami
pomocí simulačních brýlí či trenažér motocyklu a automobilu.
Na akci nechybělo ani školení v podávání první pomoci
a představení policejní techni-

Ústecký kraj se také v letošním roce připojil do projektu
Bezpečně do škol. Na žáky prvních tříd tak čekaly na lavici
reflexní batůžky s výbavou do
školy. Projekt je zaměřen na bezpečnost v silničním provozu na
začátku školního roku.

Den otevřených dveří Dopravního
podniku měst Chomutova a Jirkova
D

ruhý ročník dne otevřených dveří Dopravního
podniku měst Chomutova a Jirkova, cílený na podporu bezpečného chování a správných
návyků účastníků silničního
provozu, byl dnem plným zábavy. V neděli 3. září se za podpory Ústeckého kraje těšil ještě
většímu zájmu než před rokem.
Fandové historických autobusů
se vozili double-deckerem nebo
si prohlíželi vozovnu a pro děti
byly připraveny soutěže.

Měsíční nebo týdenní jízdenka DÚK
je výrazně výhodnější než jednorázová.
OPATŘETE JI SOBĚ I SVÝM DĚTEM!
Papírovou časovou jízdenku DÚK můžete používat pro cestování zelenými
autobusy, vlaky, loděmi i turistickými linkami DÚK na území Ústeckého kraje,
ale také v MHD v Chomutově, Jirkově, Bílině, Teplicích, Ústí nad Labem,
Děčíně a ve Varnsdorfu.

www.dopravauk.cz
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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.

Köglerova naučná stezka
- díky rodáku z Krásné Lípy,
Rudolfu Köglerovi, vznikla 12.
října 1941 první doložená naučná stezka v ČR. Po mnoha letech devastace a zapomnění byla
z iniciativy Města Krásná Lípa
v roce 2006 opět zrekonstruována a prodloužena. Stezka je
celoročně přístupná. Třiadvacetikilometrový okruh naučné
stezky začíná na krásnolipském
náměstí, kde je první zastávkou
městský park. Turistu pak dále
stezka vede po geologickém
zlomu Lužického přesmyku,

Tak přijeďte za zážitkem do Brlohu u Loun a odvezte si dobrotu
z dnes již netradičního ovoce.
Přesné termíny akcí najdete na
webových stránkách Vernerova
mlýna.

prochází přírodní rezervací Vápenka, Kyjovským údolím, míří
na rozhlednu Vlčí hora a přes
hradní zříceninu Krásný Buk
zpět do Krásné Lípy. Rozmanitost a členitost krajiny je doplněna odkazem řemeslného
umění našich předků, to zajišťuje stezce atraktivnost a hlubší
poznání našeho krásného kraje,
proto byla jako jedinečný zážitek
stezka certifikována značkou
ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
regionální produkt®. Především
pro rodiny s dětmi je stezka doplněna o interaktivní prvky. Celá
trasa je situována po území tří
chráněných oblastí, a to CHKO
Lužické hory, CHKO Labské
pískovce a NP České Švýcarsko.

byl v dřívějších dobách využíván
především k mletí obilí. Dnes
se po rekonstrukci do jeho zdí
navrací život a slouží zejména
jako turistická památka, která
návštěvníkům přibližuje historii
mlynářství, pekařství a dalších
zapomenutých řemesel. Vedle
stálých expozic se konají i příležitostné akce jako je vaření kdoulového džemu či povidel a to
zejména na podzim, kdy kdoule
dozrávají. Kdoulování není žádný náročný proces a zvládnou
jej dospělí i děti a jako jedinečný zážitek byl oceněn značkou
POOHŘÍ regionální produkt®.

Kdoulování na mlýně v Brlohu - Vernerův mlýn v Brlohu je
rozsáhlý hospodářský a přírodní areál včetně sadu, kde se po
dlouhá léta daří pěstovat dnes již
netradiční ovoce - kdoule. Mlýn

rapii. Svíčky jsou buď stáčené
z mezistěn, nebo odlévané do
forem. Včelařky Andrea Novotná a Kateřina Svobodová jsou
připraveny vytvořit svíčky na
přání zákazníka. Dále nabízejí
i zajímavé workshopy a exkurze
jak pracovat se včelami, jak vyrábět svíčky.
Svíčky ze včelího vosku malá včelí farma AnnKas sídlí
v Českém středohoří v Úštěku.
Výrobní portfolio se od roku
1998, kdy byla zahájena výroba,
rozšířilo na více než 250 druhů
včelích a bylinných produktů.
Všechny výrobky jsou přírodní
a ručně vyráběné. Jen v nabídce
svíček je přes 150 druhů výrobků ze včelího vosku v několika
barevných variacích. Svíčky jsou
přírodní, voní po medu, pohlcují pachy (především cigaretový
kouř) a ionizují ovzduší, což
ocení především astmatici. Díky
velké barevné škále je možné
tyto svíčky využívat i v colorte-

ze sadu zařazeného do kontrolního a certifikačního systému
pro získání BIO certifikace.
Manželé Karla a Zoro Ščepkovi se synem Vladimírem zde
obhospodařují dvouhektarový
ovocný sad se švestkami a meruňkami. V roce 2016, s podporou Ústeckého kraje, pořídili
novou technologií na zpracování a sušení vypěstovaného ovoce. Nabídka sušených švestek
Karlátek je zaměřena na prodej malého množství vlastních produktů z farmy přímo
spotřebiteli. Zpracováváno je
pouze ovoce z vlastní produkce
tak, aby byla poskytnuta 100%
záruka kvality a původu. Pro
svou jedinečnost původu od
Švestkové dráhy a skvělé chuťové vlastnosti byl Karlátkům
udělen titul KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®.

Karlátka od Švestkové dráhy - ručně česané a posléze
ihned usušené švestky bez chemických přísad, barviv a konzervantů, pocházející z rodinné
farmy v obci Bělušice u Mostu

Ústecký kraj představil regionální potraviny a řemeslné výrobky na výstavě Země živitelka

V

e dnech 24. - 29. 8. se Ústecký kraj prezentoval na
mezinárodním 44. agrosalonu
Země živitelka v Českých Budějovicích. Na stánku byly k vidění i ochutnání výrobky oceněné
tituly Regionální potravina
Ústeckého kraje 2017, Nejlep-

Regionální výrobky si ochutnal i prezident České republiky Miloš Zeman či senátor Jan Veleba
(uprostřed).

ší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla
Oráče, výrobky označené regionálními značkami Českosaské
Švýcarsko regionální produkt,
Krušnohoří regionální produkt, Poohří regionální produkt
a České středohoří regionální
produkt.
Expozici Ústeckého kraje navštívilo mnoho hostů,
mimo jiné prezident Miloš
Zeman, exprezident Václav

Klaus, ministr zahraničních
věcí Lubomír Zaorálek, nebo
senátor Jan Veleba. Na stánku
si prohlédli Katalog řemesel,
mapy regionálních značek,
magazín Brána, tipy na výlety a ochutnali regionální potraviny a nápoje z Ústeckého
kraje.
Návštěvnost budějovického
výstaviště v době výstavy dosahuje přibližně 100 000 návštěvníků. Z reakcí návštěv-

níků expozice je zřejmé, že náš
kraj je vnímán jako místo, kde
lze strávit příjemnou dovolenou a podpora regionálním
produktům jako výborná možnost, jak si ze skvělé dovolené
strávené v našem kraji i něco
originálního odvézt.
Ústecký kraj v rámci společné expozice prezentovali Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu a Okresní agrární
komora v Mostě.

Josefínské
slavnosti

6. - 7. 10. 2017
velkolepé bitevní ukázky
jarmark

bohatý doprovodný program

soutěž o pravý zlatý dukát

Královské pevnostní město Terezín
www.terezin.cz
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Ústecký kraj modernizuje. Šluknovská
škola se pyšní novou sportovní halou

Náměstek hejtmana Petr Šmíd
navštívil gymnázium v Litoměřicích

září 2017

P

rvního září byla slavnostně otevřena nová sportovní
hala Střední lesnické a odborné
školy ve Šluknově. Stalo se tak
za účasti hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka. Lesnická škola je ve Šluknově od
roku 1954. Přáním každého učitele i žáka vždy bylo mít vlastní
tělocvičnu. Nyní se to splnilo.
„Naše sportovní hala není
jen tělocvičnou, ale také střelnicí, posilovnou a máme i svou
vlastní lezeckou stěnu. Navíc
můžeme celý prostor snadno
přestavět na krásný sál, který lze
využít při našich slavnostních

dnech,“ uvedl ředitel školy Rudolf Sochor.
Ředitel školy by rád poděkoval partnerům, bez kterých by se
stavba nikdy neuskutečnila. Zejména Ústeckému kraji, jakožto
zřizovateli. Dále Severočeským
dolům a v neposlední řadě všem
svým spolupracovníkům, kteří
mají zásluhu na zdárné realizaci.
Připravil: Mgr. et. Bc. Rudolf
Sochor, ředitel školy
Nechybělo ani přestřižení
pásky za účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka a náměstka hejtmana Petra Šmída (vlevo).

Ústecký kraj rozdával batůžky se školní výbavou, policie
s Besipem bude nabádat k opatrnosti na silnicích

D

eset tisíc batůžků s reflexními prvky a dalšími
drobnými dárky dostali žáci
prvních tříd základních škol
v Ústeckém kraji. Na krupskou
základní školu v ulici Boženy
Němcové přišel dětem osobně
popřát v novém školním roce
mnoho úspěchů náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Petr
Šmíd spolu se starostou Krupky a zároveň krajským radním
Zdeňkem Matoušem. Ústecký
kraj se i v letošním roce připojil
k projektu Bezpečně do škol, na

Prvňáčci v krupské základní škole v ulici Boženy Němcové byli
plni očekávání.

žáky prvních tříd tak čekaly na
lavici reflexní batůžky s výbavou
do školy. Projekt je zaměřen na
bezpečnost v silničním provozu
na začátku školního roku.
A právě o bezpečnosti na silnicích, přechodech pro chodce
i o prevenci hovořil náměstek hejtmana Šmíd, krajský radní Matouš
spolu se šéfem krajské dopravní
policie Jiřím Ušákem, krajským
koordinátorem Besipu Janem
Pechoutem, ředitelem krupské
základní školy Ctiradem Vaníkem
nejen s dětmi, ale také s novináři.

N

a počátku nového školního
roku neuniklo pozornosti
pana náměstka ani střední školství v Ústeckém kraji. Zamířil na
Gymnázium Josefa Jungmanna
v Litoměřicích, tedy do střední školy zřizované Ústeckým
krajem. „Návštěva gymnázia
není náhodná, kromě podpory
odborného vzdělávání, je naším společným zájmem také
zvýšení počtu vysokoškoláků
v kraji a právě studenti gymnázií nejčastěji pokračují ve studiu
na vysoké škole. Krátce jsem pohovořil se studenty posledního
ročníku. Těší mě, kolik z nich si
pro svou další vzdělávací dráhu
vybírá studium medicíny, nebo

První školní den na litoměřickém gymnáziu.

Základní škola v Měcholupech
se pyšní titulem Světová škola

jako v ostatních škoNavrhněte pedagogy na krajské ocenění za přínos školství Stejně
lách byl i na Základní škole

O

dbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje vyhlašuje výzvu
k předkládání návrhů nominací
na ocenění „Cena náměstka za
významný přínos ve školství“.
Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti školství na území
Ústeckého kraje za mimořádnou, kvalitní a obětavou činnost,
za kterou zasluhují veřejnou poctu a poděkování.
Pracovníci ve školství (ředitelé, pedagogové a ostatní) i široká veřejnost mohou zasílat návr-

hy kandidátů na ocenění Cenou
náměstka hejtmana. Podaný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profesní zařazení, datum
narození, adresu bydliště a dále
název a adresu školy, ve které
kandidát pracuje. Navrhovaný
kandidát musí působit v oblasti
školství v době podání návrhu,
minimálně 5 let. K nominaci
připojte podrobné zdůvodnění podávaného návrhu a údaje
o navrhovateli (jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonický

kontakt a podpis navrhovatele).
K návrhu je třeba dále připojit
souhlas navrhovaného kandidáta s nominací s tím, že v případě
vyhodnocení bude zveřejněno
jeho jméno, případně některé
údaje související s jeho profesní
kariérou. Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a musí být dostatečně vypovídající. Uveďte proto konkrétní
údaje. Návrh lze podat nejpozději do 30. 11. 2017.
Podané návrhy na ocenění
vyhodnotí komise složená ze

zástupců Ústeckého kraje, krajského úřadu a odborné veřejnosti. Podrobnosti naleznete
na webových stránkách kraje v sekci „Školství, mládež
a sport“.
Adresa pro zasílání návrhů:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
Odbor kancelář hejtmana, Bc.
Žaneta Proftová, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálka musí být viditelně
označena:
„Cena náměstka za významný
přínos ve školství - neotvírat“.

Nejlepší školní obědy? Od kuchařek z Ústeckého kraje

K

uchařky ze Základní a mateřské školy Petrohrad
v Černčicích na Lounsku vyhrály
klání o nejlepší školní oběd. Porazily dalších devět týmů, které
se spolu s nimi účastnily finále
osmého ročníku soutěže v pražských Stodůlkách.
Zaujaly hovězími závitky
s rýží i tvarohovým dezertem
s borůvkami. Letošní téma soutěže bylo Zdraví na talíři, které
chutná všem. Kuchařky z černčické školy vaří pouze pro šest
desítek „strávníků“.
Soutěže, do které se letos přihlásilo 71 týmů, se zúčastnily
poprvé. Za finanční odměnu jistě uvaří dětem nějakou tu další
dobrotu.

technických oborů. Obzvláště
tito studenti jsou velkou nadějí
pro náš kraj,“ uvedl náměstek
Šmíd.
Při prohlídce školy došlo
také na odborné učebny chemie
a biologie, které již nesplňují
standardy kladené na přírodovědné vzdělávání ve 21. století. Ředitel školy byl ubezpečen
o modernizaci těchto učeben.
Investici plánuje Ústecký kraj
v příštím roce. „Modernizace
učeben přírodovědných předmětů na krajských gymnáziích,
která je plánována v příštím
roce, je dalším milníkem k podpoře přírodovědného vzdělávání
v Ústeckém kraji,“ dodal Šmíd.

Měcholupy 4. září za přítomnosti Radmily Krastenicsové,
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje
zahájen nový školní rok. Tato
škola se zapojuje do mnoha celorepublikových, ale i meziná-

rodních projektů, v nichž často
slaví úspěchy.
Pyšní se například titulem
„Světová škola ve světě i doma“,
je součástí projektu Zdravá
škola, Ekoškola, zapojila se do
projektu Očima generací, Emise a mnoha dalších. V letošním
roce slaví měcholupská škola již
55. výročí své existence.

Zubr a Manul z chomutovského
Zooparku na známce

V

chomutovském Zooparku se v pátek 15. září křtily
poštovní ceniny s tématikou
zoologických zahrad. Předmětem křtu byly aršíky poštovních
známek, obálky prvního dne
vydání (FDC) a dopisnice s motivem charzy žlutohrdlé z chomutovského Zooparku.
Aršík příležitostných poštovních známek Zoologické

zahrady II. obsahuje známky
věnované dvěma českým zoologickým zahradám, Chomutov
a Plzeň, a dvěma moravským,
Brno a Hodonín. Na poštovní
známce Zooparku Chomutov je
erbovní Zubr evropský, na kuponu Manul. Aršík bude ode dne
křtu v prodeji na pokladnách
Zooparku.

Kuchařky z černčické školy s pohárem a cenami za první místo v celostátní soutěži o nejlepší školní oběd.

Zastupitelé ocenili úspěšné sportovce z olympiády dětí a mládeže

L

etní olympiáda dětí a mládeže v Brně přinesla mladým
sportovcům z Ústeckého kraje
celkem 33 medailí. A právě tyto
úspěšné medailisty ocenil na
Krajském úřadě Ústeckého kraje hejtman Oldřich Bubeníček
společně s náměstkem hejtmana pro školství, mládež a sport
Petrem Šmídem.
Převzít si ocenění a dárky přišlo na jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje 46 dětí, pět jich
bylo omluveno. Výprava Ús-

teckého kraje si na Hrách VIII.
Letní olympiády dětí a mládeže
vybojovala 33 cenných kovů
(11 zlatých, 11, stříbrných a 11
bronzových medailí).
Seznam medailistů:
Bisová Nikola (atletika), Bešíková Lenka, Javorková Kamila, Řezáč David, Balon Kristián
(všichni plavání), Chobotová Tereza, Zita Kimi, Kovářová Lenka, Bednář Jan, Janů Veronika,
Čepičková Adéla (všichni karate), Rosíval Filip, Chovancová

Bára (oba sportovní střelba),
Martin Čepek (cyklistika), Černá
Ema (orientační běh), Dosedělová Michaela, Nováková Martina (obě stolní tenis), Šašek Vít
(handicapované plavání), Dvořáková Klára, Vrzalová Berenika, Vrzalová Eliška, Charousová Barbora, Hýsková Adriana,
Vytrhlíková Laura, Doležálková
Barbora, Bímová Veronika, Pechová Tereza, Nygrýnová Elena, Benková Monika, Marešová
Nella, Kopecká Veronika, Za-

vadilová Lucie, Klepetko Pavel,
Kawulok Ondřej, Dolejší Jiří,
Secký Šimon, Pšenička Tomáš,
Trčka Vladimír, Šedivý Filip,
Derevlanyj Michal, Nachtmann
Jan, Zelinka Tomáš, Peška Jan,
Dittrich Tadeáš, Fuchsig Jakub,
Šrámek Ondřej (všichni florbal). Omluveni: Gregor Štěpán
(atletika), Porubčanová Zuzana
(atletika), Musil Vojtěch (atletika), Kacálková Kristýna (stolní
tenis) a Rajchert Vojtěch (krátký
film/video).

Pro ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje si přišel také karatista Jan Bednář z Sport Union Ústí nad Labem.
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Ústecký půlmaraton ohlásil rekordy,
v chladném počasí se běželo pod hodinu

Česko-německá spolupráce záchranářů

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje v letošním
roce navázala na přeshraniční spolupráci a propojení záchranářů v příhraničních oblastech německé spolkové země Svobodný stát Sasko a Ústeckého kraje v projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb“ podpořeného ze zdrojů Evropské unie.
Projekt zaměřený na optimalizaci zabezpečení poskytování zdravotní péče záchrannými službami v příhraničí se od
února svými aktivitami podílí na rozvoji této spolupráce zejména ve vzdělávání a na dlouhodobém posílení a zlepšení
nejen jazykových schopností a odborných kompetencí záchranářů v urgentní medicíně.
„Partnery projektu byly v prvním pololetí realizovány jednodenní konzultace a také výměnné týdenní stáže vždy dvou záchranářů ZZS ÚK na partnerských základnách DRK v sousedním Německu. Hospitace probíhaly na základnách DRK
Sebnitz, DRK Dippoldiswalde, DRK Pirna, DRK Annaberg-Buchholz a recipročně vždy dvou zaměstnanců jednotlivých
svazů DRK v Ústeckém kraji na výjezdových základnách ZZS
ÚK Rumburk, Teplice, Děčín a Ústí nad Labem,“ upřesnil
vedoucí projektu Martin Repko. V rámci těchto setkání se
záchranáři seznámili s činností a specifiky při poskytování
přednemocniční neodkladné péče v jednotlivých regionech.
Vyvrcholením pak bylo na přelomu května a června společné metodické cvičení posádek RZP Rallye Ostrov pořádané
ZZS Ústeckého kraje. Tohoto cvičení se aktivně účastnilo pět
německých posádek. „Každé společné cvičení a setkání bude
ku prospěchu nastavení zkvalitnění vzájemné spolupráce,“
uvedl náměstek ředitele krajské záchranné služby Petr Bureš.
Připravil: Prokop Voleník, tiskový mluvčí ZZS ÚK, p. o.

Ú

stí nad Labem se může
chlubit přívlastkem města rekordů od soboty 16. září,
kdy se běžel ústecký Mattoni
1/2Maraton. Doposud se ještě nikdy při závodě RunCzech
běžecké ligy nestalo, aby padly všechny čtyři nejlepší časy.
V Ústí zlomili rekordy nejrychlejší muž, žena, Čech i Češka.
Součástí půlmaratonského odpoledne byl i závod handbikerů
a rodinný běh. Akci podpořil
Ústecký kraj.
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd jako startér do ústeckých ulic vypustil
účastníky tříkilometrového rodinného běhu. Mezi třemi tisíci
běžců se ho zúčastnila i ústecká
primátorka Věra Nechybová.
„Půlmaraton se za několik let
stal snad největším sportovním
svátkem v krajském městě Ústí
nad Labem, a to z několika důvodů. Zúčastňuje se ho světová
běžecká špička, závod přitáhl
mnoho obyvatel kraje k aktivnímu sportování a dostalo se
mu i vysokého mezinárodního
ocenění. Je proto ctí, že takovou perfektně organizovanou
sportovní akci podporuje od
počátku Ústecký kraj,“ hodnotí závod Petr Šmíd, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje pro
oblast školství, mládeže a sportu. Půlmaraton je zařazen do
programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

Sedmý
ročník
Mattoni
1/2Maratonu Ústí nad Labem
přilákal celkem 3 700 vytrvalců ze 39 zemí světa. Pro rychlý závod nahrávalo v Ústí nad
Labem jak silné startovní pole,
tak ideální běžecké počasí, to si
pochvalovali i elitní běžci půlmaratonu. Čas 59:14 obhájce

loňského triumfu Barseliuse Kipyega navíc znamená druhý nejrychlejší půlmaraton letošních
světových tabulek, svoje vlastní
ústecké maximum keňský reprezentant vylepšil o jednu vteřinu.
O více než minutu posunula rekord závodu reprezentantka Bahrajnu Violah Jepchumba s ča-

sem 1:06:06 i nejrychlejší Čech
Jiří Homoláč (1:04:33). Člence
RunCzech Racing týmu Evě
Vrabcové-Nývltové sice nevyšel
ohlášený útok na české půlmaratonské maximum všech dob,
i tak její vynikající čas 1:11:22
znamená vylepšení ústeckého
maxima o téměř padesát vteřin.

Krajská zdravotní má již devátou kliniku v ústecké Masarykově nemocnici

K
Kolegové z Německa jezdí s těmito vozy.

Domovy sociálních služeb Litvínov
jsou vzorovým zařízením kraje

V

kavárně La Ponto v Litvínově, kterou jako sociálně
terapeutickou dílnu provozují
Domovy sociálních služeb Litvínov, se sešli na pracovní snídani
náměstci hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika a Jaroslav
Foldyna a radní Ústeckého kraje
Zdeněk Matouš. Ředitel sociálního zařízení Vladimír Vopelka
jim představil kavárnu, kde pracují klienti sociálního zařízení
i chráněné bydlení umístěné ve
stejném domě.
„Je velmi pozitivní, že jsou
klienti krajských sociálních zařízení takto vraceni do společnosti. Myšlenka zapojit lidi s hendikepem do práce, a to dokonce
do práce s přímým kontaktem
s veřejností, jaký má obsluha

v kavárně denně, je skvělá. Něco
jiného je o této praxi jen číst
a slyšet, něco jiného je ji vyzkoušet na vlastní oči a vidět spokojené klienty sociálního zařízení
přímo při práci,“ komentoval
sociálně terapeutickou dílnu
v kavárně radní Zdeněk Matouš.
Z kavárny se představitelé vedení Ústeckého kraje vydali do
Domovů sociálních služeb Litvínov, kde se seznámili s novinkami letošního roku.
V sociálním zařízení si náměstci a radní prohlédli pokoje
domova pro seniory, promluvili
s klienty, seznámili se s projektem bazální stimulace a navštívili i domov se zvláštním režimem
pro lidi nemocné Alzheimerovou chorobou a demencí.

rajskou zdravotní, a. s. Masarykovu nemocnici
v Ústí nad Labem a ústeckou
Univerzitu Jana Evangelisty
Purkyně (UJEP) spojuje od
pondělí 4. září devět klinik.
Nově k současným osmi klinickým pracovištím přibyla
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské
zdravotní, a. s. - Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z.
Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.
z., a Fakulty zdravotnických
studií UJEP v Ústí nad Labem
začala v roce 2008, kdy byly
v ústecké nemocnici ustaveny
první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět
let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika
a rok na to dalších pět klinik
- dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perio-

perační a intenzivní medicíny.
„Vedením kliniky je pověřen
MUDr. Karel Sláma, Ph.D.,
který převzal primariát po
svém otci, emeritním primáři MUDr. Karlu Slámovi. Ten
svou vynikající prací posunul
ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních
nemocnic. V tradici, kterou
pořádáním celostátní odborné konference založil a jíž 23
let předsedal, jeho syn také
pokračuje. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku se statutem
krajského pracoviště pro 1,5
milionu obyvatel bude i nadále
zajišťovat jak specializovaná
ambulantní vyšetření, tak operační zákroky,“ přiblížil Jiří
Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.
K poděkování se připojil náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Stanislav Rybák: „Chci
poděkovat celému kolektivu
ORL a především poblahopřát
emeritnímu primáři MUDr.
Karlu Slámovi, který působil

Kliniku povede primář Karel Sláma.

v čele oddělení 24 let, k dosažení jednoho z jeho životních
cílů, jímž jistě vznik kliniky
byl. Chtěl bych také ocenit
spolupráci, kterou má UJEP
s Krajskou zdravotní, kdy se
společně s Ústeckým krajem
snažíme, aby celá Krajská

zdravotní a především Masarykova nemocnice v Ústí nad
Labem, jako její vlajková loď,
poskytovala špičkovou zdravotní péči občanům celého
Ústeckého kraje a v některých
případech i z jiných krajů.“
Zdroj: KZ

Winterová: Chci dělat věci po svém, proto podnikám
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.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Chuť dělat si věci po svém. Ráda
tvořím a kolem sebe mám lidi,

které to také baví. Jenže potřebují
vedení a dodat trochu té odvahy.
Neměla jsme obavu z rizika?
Měla a svým způsobem stále
ještě mám. Ale chtěla jsem to
alespoň zkusit, jestli na to mám
být sama sobě šéfem. Navíc
mi rodina a blízcí přátelé fandí
a podporují mě.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Asi pochyby. Už jsem pár kurzů vedla, ale zatím jen soukromé
pro přátele. Ti vás vždycky podpoří. Ale půjdou do toho i cizí
lidé? Kolem mě je dost volnočasových aktivit, málo co je ale
pro dospělé. Řekla jsem si, že za
pokus nic nedám.

Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, začala. I když od kraje to
byla velká pomoc. Mohla jsem
si hned nakoupit potřebné věci
a nemusela jsem čekat, co bude.
K čemu jste dotaci především využila?

Pořídila jsem potřebný výtvarný materiál jako například malířské stojany, židle, šablony a další.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Ráda bych rozšířila své kurzy i mimo Šluknovský výběžek
a zároveň nabídla další zajímavé
techniky.

Jméno a příjmení:

Klára Winterová

Věk:

34

Vzdělání:

střední

Místo podnikání:

Staré Křečany - Rumburk

Předmět podnikání:

Výtvarné dílny (pro dospělé)

Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Být sám sebou, což je stejné jako odvaha. Nekopírovat

něčí nápad nebo styl. Musíte se
v tom, co děláte cítit dobře, pak
to budete dělat dobře a zákazníci
se k vám budou vracet.

Ústecký kraj

září 2017

7

Velká letní cena Ústeckého kraje zaznamenala krátce
Ú
rychlostní rekord dostihové tratě
N
a mosteckém hipodromu
se v sobotu 26. srpna uskutečnilo další dostihové odpoledne letošní letní sezony. Jeho
vrcholem byla Velká letní cena
Ústeckého kraje. Tento hlavní
dostih je zařazen do programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje. Velká letní cena se jela pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka.
„Sportovní napínavá atmosféra k dostihovému sportu patří.
I já jsem fandil favoritům krajské Velké letní ceny,“ přiznal se
náměstek hejtmana Petr Šmíd,
který dekoroval vítěze dostihu.
Jezdkyně Kateřina Hlubučková
s koněm Passepatrout pokořila
časem 2:03,25 dosavadní rych-

lostní rekord mostecké dostihové tratě na 2000 metrů.
Mezi návštěvníky byla i předsedkyně Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje
Radmila Krastenicsová a vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství KÚÚK Monika
Zeman.
Na programu bylo osm závodů, ve kterých se představila
česká dostihová špička. Jubilejní
20. ročník Velké letní ceny Ústeckého kraje, která je rovinným
dostihem, doplnila 18. Velká
mostecká steeplechase, která je
naopak překážkovým závodem.
Kromě dostihů byl pro návštěvníky připraven bohatý do-

Třetí v republice. Krajští úředníci
uspěli na mezikrajských hrách

V

Karlových Varech se uskutečnily ve dnech 14. – 16.
září pod záštitou hejtmanky
Karlovarského kraje Jany Vildumetzové a ředitelky Krajského
úřadu Karlovarského kraje Martiny Vránové XVI. Mezikrajské
sportovní hry.
Z Krajského úřadu Ústeckého kraje jela na západ Čech
reprezentovat region dvanáctka
sportovců. Ti se představili ve
čtyřech disciplínách – šipkách,

volejbalu, stolním tenisu a nohejbalu. Nejlépe se vedlo pracovníkům úřadu ve volejbalu
a stolním tenisu, když v těchto
disciplínách brali prvenství.
V celkovém hodnocení krajů se
ten Ústecký dostal na krásné třetí
místo. Vítězem se stal Jihočeský
kraj. Po loňském devátém místě je
pro zaměstnance třetí místo velkým úspěchem. Za rok se XVIII.
Mezikrajské sportovní hry uskuteční v Moravskoslezském kraji.

stecký kraj nakupuje od roku 2014
elektřinu a plyn na Českomoravské
komoditní burze Kladno a vždy zde dosahuje významných úspor. Letos si znovu zajistil energie na dvouleté období a proti stávajícím cenám
ušetří 12 milionů korun.

P

Rekord dostihové tratě vylepšil kůň Passepatrout s žokejkou Kateřinou Hlubučkovou.

provodný program, přestávky
mezi závody vyplnil svými vystoupeními Karlovarský symfonický orchestr, který se těšil
velké pozornosti diváků.
Do konce kalendářního roku
se ještě uskuteční na mostec-

kém hipodromu Cena zimního
favorita, Svatováclavská cena
(14. října), Českomoravská cena
(29. října) a Rovinové dostihy
(11. listopadu). Ústecký kraj
přebírá záštitu nad tímto podnikem již od roku 2009.

Rok 2017, pro knihovnu rok velkých proměn

R

ok 2017 je pro Severočeskou
vědeckou knihovnu v Ústí
nad Labem rokem velkých změn.
Začátkem roku opustil ředitelské
křeslo Aleš Brožek a na jeho místo usedla Jana Linhartová. Někdejší ředitelka ZŠ Vojnovičova
v Ústí nad Labem nastoupila do
knihovny 1. února a od prvního
dne ve funkci začala za pomoci
dalších nadšenců z řad knihovníků sestavovat plán přeměny naší
knihovny v moderní knihovnu
21. století.
„Ať chceme nebo ne, doba se
mění a s ní i potřeby uživatelů
knihoven. Pokud nechceme, aby
se z nás stal jen velký sklad knížek,
je potřeba se těmto změnám přizpůsobit a postupně se přeměnit
z knihovny v kulturní a komunitní centrum, které bude schopné
svým uživatelům nabízet pestrou
škálu komplexních a profesionálních služeb,“ vysvětlila ředitelka
knihovny Jana Linhartová. I když

od nástupu nové ředitelky uběhlo
teprve necelých 8 měsíců, mnohé
změny jsou patrné již nyní.
Ve spolupráci se zřizovatelem
knihovny, kterým je Ústeckým
kraj, odstartovala rozsáhlá mnohamilionová rekonstrukce vily
C. H. Wolfruma v ulici Velká
Hradební 49. Omezení se co nejméně dotkne uživatelů a čtenářů
knihovny. V budově lidové části
knihovny se vybudoval bezbariérový přístup a modernizuje se
vstupní hala, následovat bude výměna oken.
Slovo proměna je asi nejvýstižnějším shrnutím toho, čím si
teď ústecká knihovna prochází.
Všichni však věříme, že menší či
větší změny budou jen ku prospěchu a že se Severočeská vědecká
knihovna v nadcházejících letech
důstojně zařadí mezi své moderní
evropské sestry.
Připravil: Jan Černecký, PR
manažer SVKUL

Svinčice u Mostu zpříjemnily
dětem návrat do škol

Úspěšná výprava ve složení Hana Pumprová, Radomíra Dostálová,
Alena Franceová, Kateřina Zvoníková, Pavla Schneiderová, Jana Šindelářová (na fotce chybí), Jan Horáček, Stanislav Krampera, Miloš Jirásek,
Jan Kadraba, Zdeněk Hanzlíček a Vítek Hnízdil.

Ú

stecký kraj na závěr letních
prázdnin uspořádal již třetí
ročník akce pro děti – Na koni do
školy. V Equiparku Svinčice popřál dětem úspěšný nový školní

rok hejtman Oldřich Bubeníček.
Připomněl i pravidla bezpečného chování, která Ústecký kraj
prezentoval i v projektu Bezpečně do školy.

Mladí rychlostní kanoisté získali v Račicích
na regatě Olympijských nadějí 17 medailí

Š

est zlatých, sedm stříbrných, čtyři bronzové medaile a k tomu 46 dalších finálových umístění vybojovali
mladí rychlostní kanoisté na regatě Olympijských nadějí, která
proběhla v Labe aréně Ústeckého kraje v Račicích a stejně jako
letošní dvě mistrovství se řadí
na seznam Rodinného stříbra
Ústeckého kraje. Podle medailového zisku i bodů se český tým
zařadil na třetí příčku pořadí za
dvěma kanoistickými velmocemi - Maďarskem a Německem.
„Řada mladých reprezentantů ukázala svou perspektivu.
Systematická příprava našich
nadějí v klubech přináší ovoce,
reprezentanti zúročili tvrdý trénink. Hlavně úspěchy ve star-

ších ročnících soutěže Olympijských nadějí jsou velmi cenné,“
uvedl reprezentační trenér Pavel
Hottmar.
Tři zlaté medaile v individuálních kategoriích získal kanoista
Jiří Minařík, který vyhrál kilometr, pětistovku i dvoustovku. S Jiřím Zalubilem, který byl bronzový
na dvoustovce, vybojoval také
stříbro na deblkanoi na kilometru.
Kajakářky Štěpánka Sobíšková
a Barbora Galádová, které se prosadily na deblkajaku na kilometru
i ve finále seniorského mistrovství
světa v Račicích, získaly zlato na
pětistovce a stříbro na kilometru.
Galádová navíc triumfovala v kategorii nejmladších kajakářek na
kilometru. Sobíšková byla druhá
na dvoustovce ročníku 2001.

Kajakářky Štěpánka Sobíšková a Barbora Galádová získaly cenné
medaile.

ovodí Ohře buduje u přehrady Fláje
na Mostecku nové informační centrum. Právě toto vodní dílo na vrcholu
Krušných hor patří mezi oblíbený cíl
turistů i cyklistů. Kvůli stavebním pracím je vstup na hráz
omezený. Vodohospodáři chtějí zájemcům v budovaném informačním centru poskytnout dostatek informací o dění kolem vody.

V

e dnech 9. a 10. září 2017 se v Mostě konalo za podpory Ústeckého
kraje Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu. V mistrovských kategoriích se turnaje zúčastnilo 199 hráčů.
Mezi hosty turnaje patřila také předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje Radmila Krastenicsová.
Labe“ - to je ná„Dětizevproakce,krásnější
kterou za podpory Ús-

teckého kraje zorganizoval Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz.
Na státní hranici v Dolním Žlebu došlo
k setkání mladých rybářů z Ústeckého kraje a sousedního Saska. Děti společně čistily břeh řeky Labe a zbavovaly ji nečistot
a nánosu odpadků.

N

áměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika s Radmilou Krastenicsovou, předsedkyní Výboru pro
výchovu a vzdělávání ÚK přivítali v novém školním roce studenty mezibořské
Střední školy Educhem. Školu Ústecký kraj podpořil už v minulém školním roce dotací z Fondu Ústeckého kraje na vybavení Regionálního centra výuky 3D tisku.

N

ový školní rok na Vyšší odborné
škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední
pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Mostě přijel zahájit předseda
výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje Pavel Csonka.

Š

estnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, který je zařazen do programu Rodinného
stříbra Ústeckého kraje, letos nabídne
návštěvníkům opět porci kvalitní hudby
a nevšedních zážitků. Návštěvníci se mohou těšit například na
koncert klarinetisty Igora Františáka (11. října na děčínském
zámku).

V

návaznosti na podepsané memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastí
realizuje místní akční skupina Serviso
se sídlem v Třebívlicích projekt mezinárodní spolupráce
v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020,
opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy
Leader.

Z

dravotnická záchranná služba ÚK
navázala spolupráci s Otakarem
Fleischmannem, který se tak stává psychologem organizace v rámci systému
psychosociální intervenční služby ZZSÚK. Záchranáři se na
něj mohou obrátit nejen s problémy vyplývající z náročné profese, ale i z jejich soukromí.

Říjnové farmářské trhy

P

odzim klepe na dveře. I v tomto ročním období se na náměstích měst Ústeckého kraje
ukáží 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 říjen jsou podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, pátek
27. října od 8 do 16 hodin. Děčín: Masarykovo náměstí, středy 4., 11., 18. a 25. října od 8 do
15 hodin. Chomutov: Náměstí

1. máje, soboty 7. a 21. října od
8 do 12 hodin. Jirkov: Náměstí
Dr. Edvarda Beneše, sobota 14.
října od 8 do 12 hodin. Kadaň:
Mírové náměstí,
středa 11. října od
9 do 16 hodin. Litoměřice: Kostelní
náměstí, soboty 14.
a 28. října od 8 do
12 hodin. Louny:
Mírové náměstí,
soboty 14. a 28. října od 8 do 12
hodin. Roudnice nad Labem:
Husovo náměstí, soboty 7. a 21.
října od 8 do 11.30 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 6.
a 20. října od 9 do 17 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 3., 10., 17., 24. a 31. října
od 9 do 17 hodin, čtvrtky 5., 12.,
19. a 26. října od 9 do 17 hodin.

I

letos se účastnili studenti 2. ročníku
Vyšší odborné školy v Děčíně v letních
dnech geodetické cvičení na Moravě.
Týdenní cvičení je organizováno ve spolupráci s Vysokým učením technickým
v Brně. Celý týden se studenti věnovali zaměřování stávajícího
železničního úseku, záhlaví stanic či vytyčování výhybek a oblouků.

N

a Krajském úřadu Ústeckého kraje
se konala konference koordinátorů
environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty (EVVO). Před zahájením předala radní Ústeckého kraje pro životní
prostředí Jitka Sachetová lipovou ratolest za přínos v ekologické výchově Janu Eichlerovi a Petru Kloučkovi.

V

soutěži o Nejlepší informační centrum roku 2017 se na prvních třech
místech v Ústeckém kraji umístilo v následujícím pořadí: 1. Městské informační centrum Duchcov (184 hlasů), 2. TIC
Žatec (100 hlasů), 3. Informační centrum Děčín (99 hlasů).

Ústecký kraj
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Úspěšné mistrovství světa: šest medailí a skvělá atmosféra

Š

est medailí, z toho dokonce
čtyři v olympijských disciplínách. Dva tituly mistrů světa.
Čtvrté místo v medailové tabulce
národů. Česká rychlostí kanoistika zažila v Račicích sportovně
nejúspěšnější mistrovství světa v historii samostatné České
republiky. Ale nejen to: v průběhu finálového víkendu prošlo areálem Labe arény Račice
dvanáct tisíc lidí, kteří vytvořili
úchvatnou atmosféru. Račické

mistrovství světa se tak stalo
v letošním roce jednou z nejúspěšnějších akcí z programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
„Světový šampionát se nám
povedl sportovně i organizačně.
Bude to rozhodně kladný impuls
pro další rozvoj české kanoistiky,“ řekl Jan Boháč, předseda
Českého svazu kanoistů. Zaplněné tribuny slavily v neděli tituly
kajakáře Josefa Dostála a kanoisty Martina Fuksy na pětistovce.

V sobotu dojatý Fuksa přebíral
třetí stříbro z olympijského kilometru v řadě, zatímco Dostál
doplnil svou sbírku medailí
z mistrovství světa na této trati
bronzem. Navrch Jakub Špicar
s Danielem Havlem získali bronz
na deblkajaku na kilometru a společně s Janem Štěrbou a Radkem
Šloufem pak v neděli vybojovali
třetí místo na čtyřkajaku na olympijské pětistovce. „Rychlostní
kanoistika začíná nabírat na

obrátkách díky dobré práci v oddílech a s mládeží, čeští závodníci stabilně patří mezi světovou
špičku, a to se promítlo v zájmu.
Na šampionát přijelo 1176
účastníků z 65 zemí, v soutěžích
parakanoistů se představilo 134
závodníků z 30 zemí. Nechybělo
téměř 150 akreditovaných novinářů a osm televizních štábů.
Česká televize odvysílala z mistrovství světa téměř deset hodin
přímých přenosů.

září 2017
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Mnoho z vás poznalo, že se
jedná o lázeňské město Teplice.
Na výhru se může těšit: Karel
Fric z Klášterce nad Ohří,
Olga Poborská z Mostu a Jiří
Kraus z Varnsdorfu. Výhercům gratulujeme.

Dnešní hádanka nás zavede za sakrální památkou postavenou v letech 1756-1760.
Přirozenou architektonickou
dominantou této památky je
masivní báň věže v průčelí. Ve

věži se nachází unikátní pozdně gotický zvon ulitý Jiljím
Kovářem roku 1496. V posledních letech probíhala na tomto
objektu oprava střechy, a to i za
přispění Ústeckého kraje, který poskytl v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
v roce 2016 částku 200 tisíc
korun. Víte, kde se památka
nachází a komu je zasvěcena?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 18. října na
e-mailovou adresu: flochova.m@kr-ustecky.cz
nebo
na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400
02 Ústí nad Labem. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do e-mailu napsat svou adresu pro
případné zaslání výhry.

A to jsou čeští medailisté ze světového šampionátu. Foto: Canoeracice.com

Tahače přilákaly na mostecký autodrom tisíce lidí

Č

eský jezdec Adam Lacko
exceloval na autodromu
v Mostě při šestém pokračování
evropského šampionátu okruhových tahačů FIA a prvním
místem se zas o kus přiblížil
k celkovému vítězství v evropském šampionátu tahačů. Na
dosah má svůj premiérový titul.
Ale nejen on byl hlavním tahákem jubilejní pětadvacáté
Czech Truck Prix. Ta se konala
ve dnech 2. a 3. září, kam dorazilo 95 tisíc fanoušků. Souboje
největších závodních tahačů na
světě patří na seznam Rodinného stříbra Ústeckého kraje, tedy

mezi nejzajímavější tradiční
akce v našem regionu.
Závodní víkend provázel
i tradičně bohatý doprovodný
program se spoustou zábavy
a atrakcí. Novinkou byl Truck
Festival, jehož součástí bylo
Monster Truck Show. Představení, při němž terénní auta namontovaná na podvozky s obřími pneumatikami drtí koly
osobní auta. Adrenalinový zážitek znásobily i honičky v autech,
salta, projíždění ohněm, jízda po
dvou kolech či smyky. Nechyběla ani sobotní a nedělní spanilá
jízda kamionů po závodní dráze.

kulturní pozvánky
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Adam Lacko (uprostřed) na stupních vítězů.

Patříte mezi milovníky knih?
Tak výstava Bibliofilie – knihy
láskou tvořené vám představí
sbírku nejdokonaleji zpracovaných českých knih za posledních
čtyřicet let. Naleznete zde nejrůznější tituly básníků, spisovatelů
a výtvarníků, jejichž díla jsou i po
letech hluboce zapsána v srdcích
čtenářů a milovníků krásných
knih. Výstava potrvá do 26. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Exkluzivní výstava Terakotová
armáda – odkaz prvního císaře, který dokázal sjednotit Čínu
a ukončit období chaosu mezi čínskými státy. Expozice představí 68
certifikovaných replik soch bojovníků v životní velikosti, dvě sochy
koní, zbraně a repliku bojového
vozu. K vidění do ledna 2018.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Výstava Skryté muzejní poklady představí tisíce předmětů uložených v regálech, dokumentující
práci našich předků a nejrůznější
výtvory přírody, jsou po dlouhá
léta nepřístupná očím zvědavých

návštěvníků. Do ledna 2018 si
můžete užít přehlídku nejzajímavějších exponátů z muzejních
sbírek, z nichž některé jsou vystaveny vůbec poprvé. Namátkou lze
jmenovat např. staroegyptskou
mumii jestřába, mamutí stoličky,
unikátní psací stroje či zrestaurovaný soubor historických velocipedů z konce 19. století.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Prádlo z dob našich babiček
návštěvníkům ukáže prádlo spodní, ložní, kuchyňské od počátků
textilní výroby na Chomutovsku.
K vidění do 11. listopadu.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Výstava Litoměřická nej představí zajímavosti, které Litoměřice a jejich okolí řadí mezi primáty
v rámci republiky popř. celé Evropy. K vidění do 29. října.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Výstava Proměny knihovny
v čase mapuje vývoj palácové vily
C. H. Wolfruma. K vidění až do
ledna 2018 v prostorách vstupní
haly ve Velké Hradební.

křížovka o ceny

O

tázka Jak dlouho spolupracuje Ústecký kraj s Ostródou?
byla tajenkou naší srpnové křížovky.
Odpověď na ni byla: Od roku 2014; tj. 3 roky. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou
jimi Libuše Chrzová z Tuchořic, Jaroslava Macháčková ze Klášterce nad Ohří, Václav Šuma z Ústí nad Labem, Svatava Mužíčková
z Přestavlk a Antonín Světlík z Chomutova. Všem k výhře upřímně
blahopřejeme! I naše zářijová 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 18. října
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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