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Návštěva prezidenta ČR

Obrovský sportovní úspěch

Josefínské slavnosti

MILOŠ ZEMAN
NAVŠTÍVIL POPÁTÉ
ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJŠTÍ HASIČI
PŘIVEZLI Z USA
SEDM MEDAILÍ

TEREZÍN SI S OBČANY
PŘIPOMNĚL ZALOŽENÍ
MĚSTA

slovo hejtmana

Jsme krajem vzniku české státnosti

P

řestože pocházím z východních Čech,
zakotvil jsem v našem kraji již před desítkami let a cítím se severočeským patriotem. Znám ve svém okolí mnoho lidí, kteří
do Ústeckého kraje přišli třeba po svatbě
nebo při hledání práce a na svůj „druhý rodný kraj“ by rovněž nedali dopustit. Čím to je,
že se člověk stane patriotem kraje, kde žije
a pracuje? Podle mě je to vlastně přirozené. Přece bych nezůstával
v místech, která mi nepřirostla k srdci, kde se mi špatně žije, kde
nemám přátele a místa, na která se rád vracím.
Žiji v kraji, ve kterém vztah k rodné hroudě po řadu generací
nemá tak silné kořeny jako v jiných částech naší republiky. O lidech, kteří přišli do našeho kraje, se pejorativně říká, že jsou „náplava“. Při vzniku naší republiky před sto lety byl tento kraj silně
německý, na konci třicátých let před druhou světovou válkou byl
také jako první okupován a po osvobození byl znovu osidlován
lidmi z vnitrozemí. Přesto si obyvatelé kraje dokázali pozitivní
vztah k drsnému regionu najít a setrvat zde. Vždyť jsme též krajem
vzniku české státnosti, s památnou horou Říp a s přemyslovskými Stadicemi. S dávkou patriotismu jsem proto také šel k letošním
volbám do poslanecké sněmovny.
Přeji si, aby v nadcházejícím roce 2018, kdy si připomeneme
vznik samostatného Československa, naší rodné republiky, byly
oslavy jejího stoletého výročí příležitostí prokázat svoje vlastenectví a hrdost na svou zemi a svůj kraj.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Čínští vojáci dobyli Most! Ojedinělá
výstava terakotové armády láká

B

ojovníci prvního čínského
císaře Čchin Š‘-chuang-ti postupují na sever. Další zastávkou
na dlouhé pouti terakotové armády je od soboty 7. října do 7. ledna
2018 město Most, respektive místní Oblastní muzeum – příspěvková organizace Ústeckého kraje.
Zde se mohou návštěvníci interaktivní výstavy dozvědět vše
o životě prvního čínského císaře, ale především si detailně prohlédnout propracované hliněné
vojáky a koně v životní velikosti.
V pátek 6. října se konala
v prostorách muzea vernisáž
jedinečné výstavy, která lidem
ukazuje úžasný pohled do hrobky prvního čínského císaře, který
dokázal sjednotit Čínu a ukončil
tak období chaosu mezi všemi
čínskými státy. Jeho terakotová
armáda se označuje jako „osmý
div světa“ a nedaleko města
Xi´an, kde byla teprve v roce
1974 objevena císařská hrobka,
se nacházelo více než 8 tisíc terakotových soch s motivem vojáků
či koní s dřevěnými povozy.

Do Mostu jich organizátoři
výstavy přemístili na šest desítek. Jedná se o věrohodné
kopie. Originály musely zůstat
v jejich domovině (patří na seznam chráněných památek
UNESCO). Terakotová armáda
patří k deseti nejvýznamnějším
archeologickým nálezům 20.
století. „Nález je srovnatelný
například s pohřebními areály
v Egyptě či komplexem Angkor
Vat v Kambodži,“ uvedl na vernisáži ředitel Oblastního muzea
v Mostě Michal Soukup.
Výstava je pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka. „Jsem velmi rád, že
muzeum v Mostě má právě takového ředitele, který na sebe
vzal tu obrovskou zodpovědnost
a realizoval zde se svými spolupracovníky tak nákladnou výstavu, jakou je právě terakotová
armáda,“ uvedl hejtman Bubeníček. Vernisáže se zúčastnila
kromě řady představitelů Ústeckého kraje také Jitka Sachetová,
radní pro kulturu.
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Prezident Zeman popáté v regionu
V

úterý 3. října zahájil dopoledne svou třídenní
návštěvu Ústeckého kraje prezident České republiky Miloš
Zeman. První den strávil v Bílině
a v Mostě, kde se setkal se seniory v rámci Dne seniorů. Postupně během dalších dvou dnů navštívil Lounsko, Chomutovsko
i Děčínsko. Návštěvu zakončil
prezident Miloš Zeman ve čtvrtek 5. října ve Šluknovském
výběžku. Svou návštěvou tak
potěšil mnoho obyvatel v regionu, ať už při veřejných setkáních
na náměstích či při besedách ve
středních školách (na snímku
při setkání s žáky Střední odborné školy energetické a stavební,
Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy Chomutov).

Výsledky parlamentních voleb v Ústeckém kraji
D
o 1046 volebních okrsků
v Ústeckém kraji během 20.
- 21. 10. 2017 dorazilo celkem
341 783 voličů. K urnám přišlo
52,38 % obyvatel, při posledních
volbách do poslanecké sněmovny v roce 2013 to bylo 51,69 %.
V Ústeckém kraji získalo mandá-

ty do sněmovny hnutí ANO 2011
(37,55 % hlasů - 7 mandátů),
Svoboda a přímá demokracie
(SPD) (12,59 - 2), Komunistická
strana Čech a Moravy (KSČM)
(9,89 – 1), Občanská demokratická strana (ODS) (9,47 – 1),
Piráti (8,24 – 1) a Česká strana

sociálně demokratická (ČSSD)
(6,61 – 1). Poslanci zvolenými
za Ústecký kraj jsou (pořadí podle abecedy): Aulická Jírovcová
Hana (KSČM), Brabec Richard
(ANO), Bžoch Jaroslav (ANO),
Fialová Eva (ANO), Foldyna Jaroslav (ČSSD), Hyťhová Tereza

(SPD), Jarošová Monika (SPD),
Kohoutek Tomáš (ANO), Krejza Karel (ODS), Peksa Mikuláš
(Piráti), Richter Jan (ANO), Růžička Pavel (ANO) a Schiller Jan
(ANO). Z nich čtyři jsou zastupiteli Ústeckého kraje (T. Hyťhová,
J. Foldyna, J. Richter, J. Bžoch).

V Ústeckém kraji startují kotlíkové dotace, půjdou podat pouze elektronicky

V

úterý 31. října startuje
další vlna kotlíkových dotací. Ústecký kraj v ní rozdělí
156 milionů korun. Novinářům
dnes detaily výzvy na výměny
kotlů v domácnostech představil
hejtman Ústeckého kraje spolu
s ministrem životního prostředí
Richardem Brabcem a náměstkem hejtmana Stanislavem
Rybákem. Novinkou je hlavně
možnost výhradně elektronického podání žádosti přes internet,
kde si mohou žadatelé předvyplnit potřebné dokumenty již
v těchto dnech. Celkově by v našem kraji mělo být vyměněno 1
683 kotlů.
Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč.
Hlavní novinkou pro kotlíkové
dotace je zjednodušené podání
žádosti a to z pohodlí domova
přes internet. „Zvolili jsme tento způsob, aby již žadatelé nemuseli stát hodiny před úřadem
a čekat až se otevře podatelna,
aby žádost odevzdali mezi prvními. Takhle si mohou vše už nyní
předvyplnit a 31. října elektronicky odeslat. Věřím, že i tentokrát bude o dotace velký zájem.
Ústecký kraj byl teprve druhým
krajem, který se před lety do
vyhlášení kotlíkových dotací
zapojil. Lidé z Ústeckého kraje
mohou nyní žádat již popáté,“
přiblížil novinářům hejtman Ús-

teckého kraje Oldřich Bubeníček. Po elektronickém odeslání
kompletní žádosti přijde žadateli potvrzení, do 24 hodin pak
i pořadové číslo žádosti, později
pak i potvrzená žádost, kterou
je nutné vytisknout podepsat
a v listinné podobě vše do 10
pracovních dnů doručit na podatelnu krajského úřadu. Příjem
žádostí tedy startuje 31. října
v 10:00 hodin a bude možné je
podávat až do konce ledna 2018.
V případě, že budou do této doby
vyčerpány finanční prostředky,
bude příjem žádostí ukončen
dříve. Další novinkou je také, že

nebude podpořena výměna za
nový kotel výhradně na uhlí.
„Celkem 9 miliard korun z tzv.
kotlíkových dotací, které jsme
pro české domácnosti vyjednali v Evropské komisi, pomůže
k výraznému zlepšení kvality
ovzduší také v Ústeckém kraji.
Právě staré kotle na tuhá paliva
se výrazně podílejí na znečištění
našeho ovzduší. Nové ekologické zdroje, na které dáváme peníze právě z kotlíkových dotací,
znamenají nejenom mnohonásobné snížení emisí prachu a rakovinotvorného benzoapyrenu,
ale uspoří navíc také peněženky

všech, kteří v programu uspějí. Provoz nových ekologických
kotlů je totiž daleko úspornější.
Doposud bylo vyměněno více
než 21 tisíc starých kotlů v první
vlně kotlíkových dotací, dalších
7 tisíc výměn je ještě v realizaci.
Ve druhé vlně přibude dalších
minimálně 35 tisíc výměn. Na
ně máme tentokrát připraveno
3,4 miliardy korun,“ uvedl při
tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec.
Jde již o pátou výzvu vyhlášenou
Ústeckým krajem. V minulých
letech šlo na výměnu kotlů více
než 200 milionů korun.

Na návštěvě Ústeckého kraje byl ministr životního prostředí Richard Brabec.
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S delegací z čínské Anhui hlavně
o čínské medicíně a podnikání

N

a návštěvu Ústeckého kraje přicestovala delegace
z partnerské provincie Anhui
vedená zástupcem generálního
tajemníka vlády provincie Anhui
Zhang Shishengem. Delegaci
přijal první náměstek hejtmana
Martin Klika, který také celou
výpravu spolu se zástupcem ředitele krajského úřadu Jaroslavem
Pikalem doprovázel. Předmětem
jednání byly zejména oblasti
zdravotnictví, školství a průmyslu. Prohlídku kraje zahájila dele-

gace návštěvou krajského úřadu,
kde při diskuzi spolu s vedením
kraje hovořili hlavně o zemědělství v obou oblastech, školství či
podnikání. Čínská delegace poté
zavítala do areálu průmyslové
zóny Triangle. Zde je hlavně zajímali informace k provozu samotné zóny či zaměření stávajících
investorů či možnosti další spolupráce s podnikateli z Číny. Další cesta delegace mířila na půdu
ústecké univerzity a Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.

První náměstek hejtmana Martin Klika s vedoucím čínské delegace zástupcem generálního tajemníka vlády provincie Anhui Zhang
Shishengem.

Čínská velvyslankyně otevřela
výstavu tradiční čínské medicíny

N

a pozvání hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se ve středu
18. října uskutečnila v Ústí
nad Labem návštěva Její
Excelence Ma Keqing, mimořádné a zplnomocněné
velvyslankyně Čínské lidové

republiky v České republice.
Po setkání s hejtmanem na
krajském úřadě proběhla za
účasti velvyslankyně v krajské Masarykově nemocnici
vernisáž výstavy o tradiční
čínské medicíně.

Další pomník obětem druhé
světové války v regionu byl opraven

U

památníku 59 obětem pochodu smrti a neznámého
vojína Rudé armády ve Fojtovicích na Teplicku se uskutečnilo
pietní setkání. Akci organizoval
Český svaz bojovníků za svobodu, kterému se podařilo za finanční podpory Ústeckého kraje
tento památník zrekonstruovat.
Památce obětí se přišli poklonit ministr pro životní prostředí Richard Brabec, europoslanec Jaromír Kohlíček,
senátor Jaroslav Doubrava, poslanci parlamentu ČR Hana Aulická-Jírovcová a Josef Šenfeld
a ze zahraničních hostů přijali
pozvání generální konzul Ruské
federace Michail Leděnev.
Ústecký kraj zastupovali náměstci hejtmana Jaroslav Komínek a Petr Šmíd, předseda
finančního výboru ZÚK Jan

Richter a zástupce ředitele krajského úřadu Jaroslav Pikal. Za
ČSBS se pietního aktu zúčastnil
předseda organizace a zastupitel
ZÚK Jaroslav Vodička. Pomník
se podařilo obnovit díky podpoře
Ústeckého kraje a městu Krupka.

Obnovený pomník ve Fojtovicích na Teplicku.

Listopadové farmářské trhy

M

áme tu podzim a s ním
i sychravé a chladné počasí.
I v tomto ročním období se však
na náměstích měst
Ústeckého kraje
ukáží farmáři se
svými regionálními
výrobky. Na obvyklých místech budou
prodávat své produkty, které jsou
známkou té nejvyšší kvality. Tradiční Severočeské farmářské trhy
pořádá o. s. Český um - Artificum
Bohemicum pod záštitou hejtmana. V naší pozvánce na listopad
jsou podrobně vypsané všechny
farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 1., 8., 15., 22. a 29. listo-
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padu od 8 do 15 hodin. Chomutov: Náměstí 1. máje, soboty 4.
a 18. listopadu od 8 do 12 hodin.
Kadaň:
Mírové
náměstí, středa 8.
listopadu od 9 do
16 hodin. Louny:
Mírové náměstí,
soboty 11. a 25. listopadu od 8 do 12
hodin. Roudnice
nad Labem: Husovo náměstí,
soboty 11. a 25. listopadu od 8
do 11.30 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátek 3. listopadu od
9 do 17 hodin. Ústí nad Labem:
Mírové náměstí, úterý 7., 14., 21.
a 28. listopadu od 9 do 17 hodin,
čtvrtky 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu od 9 do 17 hodin.

Tentokrát jsme zvolili téma vlastenectví. Za rok touto dobou si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československé republiky. Bude to mimo jiné příležitost připomenout si kořeny české státnosti, loajalitu k vlasti a k rodnému
kraji. Jak je podle vás důležité připomínat si výročí vzniku naší republiky? Jak vnímáte vlastnosti, jako je vlastenectví
a národní hrdost? Má pojem patriotismus nějaké specifikum právě v našem Ústeckém kraji?

Jaroslav
Vodička
(SPD
a SPO), krajský zastupitel
Nu, dovolte na úvod: naši bratři Slováci nemají 28. říjen ani
jako památný den, a už vůbec ne
jako svátek. Slovenští poslanci
svým hlasováním tuto změnu ve
slovenských kalendářích těsnou
většinou nepodpořili. Čili symbolicky zůstáváme v oslavě vzniku
česko-slovenské státnosti jaksi
sami. Ale i tak je třeba si hrdě připomínat vše, co souvisí s dějinami
Československa, i s dějinami obou
našich samostatných států. Byly to
dějiny nelehké, ale i cenné a krásné. Stálo vše hodně úsilí, starostí,
také obětí. Je na učitelích všech
stupňů našich škol, aby toto nejmladší generaci připomínali. Ale
ne jako ušlechtilou nudu, známkami z dějepisu. Dějiny, historie jsou
přece tak vzrušující, když se umí
vyprávět, a když je snaha je pochopit. Pak se dostaví i ona potřebná
hrdost na své předky, vlast, svoje
město, kraj. Symbolem Ústeckého
kraje pro připomenutí česko-slovenské státnosti je i památník se
skulpturou lva, patřící k základní
škole v Palachově ulici, kterou vytvořil slavný architekt Josef Gočár.
I onen památník je součástí historie Ústeckého kraje, od roku 1990
znovu na svém podstavci. Tak si
pojďme k tomuto symbolu připomenout dějiny 99 let staré – a přejme si, ve zdraví a štěstí, se sejít
v říjnu roku 2018, k slavnému 100.
výročí vzniku ČSR.

Jan Richter (ANO 2011), krajský zastupitel
Vlastenectví. Slovo znamenající oddanost k zemi, v níž jsme se
narodili, vyrostli, žijeme v ní a je
naším domovem. Vlastenec usiluje o blaho své země a podporuje
její rozvoj ve všech oborech lidského působení. Pro většinu z nás
je tou zemí Česká republika, která
má historické základy v Československé republice. A proto je zcela
logické připomínat si vznik naší
republiky. Každý má vědět z čeho
vzešel, jaká byla cesta a pokusit se
na dobré věci navázat a nedopouštět se chyb, které byly udělány.
Vždyť bez minulosti není budoucnosti. Národní hrdost to je to, co
se jaksi vytrácí. Ano, jsme hrdí
a hlásíme se k našemu národu při
sportovních utkáních, k českému pivu se také přihlásíme a není
nám za těžko se hlásit ke kulturnímu dědictví, které nás ve světě
proslavilo. Ale co hrdost na náš

jazyk, naše tradice, jak se stavíme
k národnímu bohatství naší země?
V kolika domácnostech se dětem
čtou před spaním české pohádky,
kolik náctiletých ví, kdo to byl Jaroslav Heyrovský, Otto Wichterle
a jiní čeští věhlasní badatelé. A to
nemluvím o tom, kdo a za jakých
podmínek těží naše nerostné bohatství. Rozhoduje o tom, co a pod
jakým názvem můžeme vyrábět.
Je potřeba se opět vzchopit a s hrdostí všem říkat, že jsme Češi, však
i když národ malý, ve světě jsme se
neztratili, stále je třeba s námi počítat, ať ve sportu, umění, průmyslu, vědě. Již římský filozof Seneca
řekl: „Nikdo nemiluje vlast proto,
že je velká, ale proto, že je jeho.“
A o naší zemi to platí dvojnásob.
Předávejme to pomyslné žezlo
z generace na generaci.

Radek Černý (KSČM), krajský zastupitel
V příštím roce si touto dobou
budeme připomínat 100. výročí
vzniku Československé republiky.
Troufám si říci, že už nyní je třeba
pomýšlet na to, jakým způsobem
tento významný den oslavíme
a jak si tento akt, jakým je vznik
samostatného Československého
státu připomeneme. Vznik samostatného státu a jeho uznání není
lehkou záležitostí a dnes to mimo
jiné vidíme na příkladech Katalánska, Skotska či Kalifornie. I vznik
našeho samostatného státu provázely nemalé problémy. Dokonce
se uvažovalo v Ženevě při jednání
Národního výboru vedeným Karlem Kramářem s představitelem
protirakouského
zahraničního
odboje Edvardem Benešem o podobě nového státu, kde v úvahu
přicházela i monarchie. O to více
bychom si měli uvědomovat a vnímat vlastnosti, jakými jsou vlastenectví a národní hrdost. Ano,
můžeme namítat, že obě vlastnosti
přece máme všichni - zejména
při mezinárodních fotbalových
či hokejových utkáních. To je ale
strašně málo. Tyto vlastnosti bychom měli mít zejména v dobách,
kdy se našemu státu děje bezpráví,
hrozí nebezpečí, ale i v momentě
prosazování se na politické, mezinárodní a bezpečnostní úrovni.
V poslední době jsme svědky, jak
je náš stát vnímán coby z pohledu
EU jako méně rychlostní. Jinými slovy montovna, popelnice na
nekvalitní potraviny a zdroj levné
pracovní síly. Je mi coby vlastenci
špatně z toho, jak se někteří politici k našemu státu chovají a dávají
ho všanc při každé příležitosti, zejména pokud z toho kouká nějaká
ta prebenda. Stejně špatně mi bylo
coby člověku, jehož matka měla
slovenské kořeny, když se v roce
1993 trhala naše republika. Už
prezident Dr. Edvard Beneš varoval před těmi, kteří by chtěli oba
národy v budoucnu rozdělit, že by
se jednalo o vlastizrádce. To, že
jsme Češi, a většina z nás byla i Čechoslováky, bychom si měli uvědomovat častěji; ne jen 28. října, ale

každý den, aby se nám v tom středu Evropy žilo dobře.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
Našimi dějinami se proplétají
hrdinové a vlastenci, stejně jako
slaboši a prospěcháři. Je jen škoda,
že si z těch prvních nebereme více
příklad. Často se krčíme, aby nás
neofouklo, necháme se manipulovat, případně si rychle převlékneme kabát. Příští rok, 28. října,
oslavíme 100 let od vzniku Československa. U jeho zrodu stál velký
vlastenec a náš první prezident T.
G. Masaryk. A představte si, že za
vlády komunistů v naší zemi, 1948
– 1989, se o tomto zakladateli našeho státu nesmělo psát, mluvit, jeho
jméno zmizelo ze všech učebnic na
všech školách v Československu.
Dějiny se pokroutily podle potřeby.
Slavili jsme soudruha Gottwalda,
prvního dělnického prezidenta,
loutku sovětských komunistů.
Skuteční hrdinové a vlastenci
končili v emigraci nebo v komunistických kriminálech. Vlastenectví
a hrdinství se v té době měřilo maximálně splněnými závazky brigád
socialistické práce na šachtě či na
kombajnu. 21. 8. 1968 obsadila
naší republiku vojska Varšavské
smlouvy, v čele s Rusy. Chtěli zabránit „kontrarevoluci“, která se
u nás ale žádná nekonala, jen lidé
začali trochu svobodněji dýchat
a méně se bát. To Rus nemohl
připustit a tak k nám poslal internacionální pomoc v podobě tanků
na pozvání našich vlastních lidí,
kovaných komunistů. V té době
se opravdu u nás zvedla velká vlna
vlastenectví a i hrdinství. Ta ale
rychle opadla. Soudruzi donutili ve
fabrikách a školách podepisovat,
v rámci tzv. prověrek, naše vlastní
lidi „Souhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše území“.
Drtivá většina podepsala, báli se,
báli se o své rodiny, co s nimi bude.
Vlastenectví opadlo. Můj táta, jako
jeden z mála, nepodepsal a já jsem
na něj nejen za to hrdý. Kde jsme se
v té době měli naučit zdravému patriotismu a vlastenectví? Dnes už je
jiná doba, máme svobodu. Nikdy
bychom ale neměli zapomenout,
jak to u nás ještě nedávno vypadalo
a nenechat se manipulovat. Mějme
svoji hrdost a může být i národní.

Zdeněk Matouš (ČSSD), krajský zastupitel
Znalost vlastní historie a kořenů, ze kterých lidé pochází, jsou

důležitým předpokladem pro
vlastní budoucnost jednotlivců,
tak i národů a států. Vědomí toho,
kdo jsem a odkud pocházím, mi
pomáhá při rozhodování o skutečně důležitých výzvách. Vědomí
vlastní identity a sounáležitosti se
nemusí nutně ukazovat v proudu
každodenních starostí, ale především ve vážných a kritických
situacích. Proto je nanejvýš důležité si připomínat výročí vzniku
Československé republiky, která
byla moderním novodobým nástupnickým státem starého mocnářství. Zrodila se v nelehké době.
Československo tak bylo zemí,
ve které český a slovenský národ
společně utvářeli svou vlastní
identitu a hájili své zájmy v novém
světě po 1. světové válce a následně po téměř celé 20. století. Myslím si, že pro zodpovězení otázek
typu „co chci a jak to dokážu“,
je stěžení znalost svého původu,
tedy „kdo jsem“. Vlastenectví
a národní hrdost jsou spojené nádoby. Buďme hrdí na to, co český
národ v minulosti dokázal a poučme se z neúspěchů a vlastních
stínů. Jen z minulosti se však nedá
žít. Je třeba myslet na budoucnost
a vytvářet podmínky, aby nejen
nám, ale také všem lidem na celém světě dobře žilo. Vlastenectví
a národní hrdost však nemůže být
důvodem pro slepé prosazování
tzv. národních zájmů a pro nerespektování názorů a požadavků jiných národů vně České republiky
i vzhledem k národnostním menšinám. Zlaté etické pravidlo říká:
„Jak chceš, aby se lidé chovali
k Tobě, chovej se Ty k nim“. Buďme tedy hrdí na to, že jsme Češi
a na to, jakou máme zemi. Buďme také hrdí na náš Ústecký kraj,
který byl v minulosti devastován,
ale mnoho svých krás si zachoval
a je naším úkolem tyto poklady
dále rozvíjet. V Ústeckém kraji
jsou krásné přírodní celky, města
i místní zvyklosti. Svědčí o tom
i každoročně se zvyšující návštěvnost našeho kraje. Česká republika je členem Evropské unie, které
jsme se dobrovolně stali členy.
Jsem za to rád. Unie je společenstvím evropských států, která se
společně snaží u jednacího stolu
řešit problémy, které určují naši
přítomnost i budoucnost. Aby to
však bylo možné, část pravomocí
národního státu jsme postoupili evropským orgánům. Učinili
jsme tak svobodně a dobrovolně.
To však neznamená, že budeme
slepě a beze slova přijímat veškerá rozhodnutí z Bruselu! Nejsme
ovce, které slepě následují pasáčka. Musíme prosazovat své zájmy
tak, jak to činí také ostatní státy.
Na druhou stranu jako členové
jednoho týmu, kde se každý může
vyjádřit a demokraticky hlasovat,
musíme přijmout i rozhodnutí,
která se nám nemusí líbit. Tak funguje úspěšný tým. O to více je však
třeba si uvědomit vlastní identitu
a být vlastenci s hrdostí na vlastní zemi. Opravdové vlastenectví
a národní hrdost však není totožné
s národním sobectvím. Prosazujme to, co si myslíme, že je správné
jak pro nás, tak i pro ostatní. Někdy to bývá velmi těžké, ale jen tak
se můžeme těšit na budoucnost,
která nás bude těšit. Patriotismus,
národní hrdost a vlastenectví jsou
nedílnou součástí demokracie, na
které bylo vystavěno také Československo v roce 1918. A je třeba
říci, že historie ukázala, že zatím
nikdo nic lepšího, než je právě demokracie, nevymyslel.

Ústecký kraj
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Den pro kamiony uspořádal Ústecký kraj již posedmé
V

rámci Evropského týdne
mobility se uskutečnil v úterý 19. září na 78. kilometru dálnice D8 sedmý ročník akce Den

pro kamiony, kterou připravil
Ústecký kraj společně s Ministerstvem dopravy – Besip, dálničním oddělením Krajského ře-

ditelství Policie ČR a za vydatné
podpory německé policie.
Na akci přijel za Ústecký kraj
náměstek hejtmana pro dopravu
a silniční hospodářství Jaroslav
Komínek a také vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk. Oba si vyzkoušeli simulátor nárazu, který
na akci přivezli němečtí kolegové. K dispozici byla i rotující kabina kamionu, která je evropským unikátem. „V Evropě jsou
jen dva prototypy, proto jsem
rád, že jeden z nich můžeme
mít zde a řidiči si tak mohou vyzkoušet, jaké to je, když se s nimi
převrátí jejich kamion,“ popsal
unikátní otáčivý simulátor Jan

Pechout, dopravní odborník Besipu pro Ústecký kraj.
Řidiči kamionů či autobusů,
kteří porušili pravidla silničního provozu (rychlost, nepoužití
bezpečnostního pásu), si pak
mohli v rámci dopravně preventivní akce vyzkoušet oba simulátory nebo brýle simulující jízdu
pod vlivem alkoholu či drog.
„Akci hodnotím jako potřebnou, úspěšnou a prospěšnou.
Prevence není nikdy dost,“ komentoval akci náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast
dopravy Jaroslav Komínek. Během akce policejní hlídky zkontrolovali 120 nákladních aut, 15
autobusů a 40 osobních vozidel.

Dopravní odborník Besipu pro Ústecký kraj Jan Pechout
předvádí náměstkovi hejtmana Jaroslavu Komínkovi (vpravo) a vedoucímu oddělení dopravy Jindřichu Fraňkovi otočný simulátor v praxi.

U Velkých Žernosek otevřeli další kus cyklostezky Zimní fotosoutěž Dopravy Ústeckého kraje

D

ne 27. září 2017 byl u Velkých Žernosek na Litoměřicku slavnostně otevřen nový
úsek Labské stezky v délce 600
metrů. Nová část stezky vede pod
železnicí přímo podél řeky Labe
a spojuje přístaviště Velké Žernoseky s prostorem u viaduktu.
Nová trasa byla vzhledem
k přírodním podmínkám velmi
náročná na vybudování a vede
mimo jiné přes zajímavou loka-

litu lužního háje. Vybudování
tohoto úseku bylo financováno z rozpočtu Ústeckého kraje
(8,7 milionu korun) a navazuje
na dříve zhotovené části stezky
mezi Církvicemi, Libochovany
a Velkými Žernosekami.
„Díky dnes otevřenému úseku
Labské stezky se zásadně zvyšuje bezpečnost cyklistů na Labské
stezce v destinaci České středohoří. Dříve totiž vedla trasa

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnil radní pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš (vpravo), starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč
(uprostřed) nebo Ludmila Pafelová.

přímo přes obec po silnici druhé
třídy, kde docházelo k těsnému
kontaktu cyklistů s automobilovou dopravou,“ uvedl ředitel
Destinační agentury České středohoří Luděk Jirman.
Symbolického otevření se
zúčastnil krajský radní pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš,
starostka Velkých Žernosek
Ludmila Pafelová či Ladislav
Chlupáč, starosta Litoměřic
a pracovníci Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
V následujících letech je připravována výstavba dalších nových úseků Labské stezky v regionu Brány do Čech. Jedná se
o úseky mezi Třebouticemi, Křešicemi a Nučnicemi a poté o úsek
od Hněvic přes Račice, Záluží
až do Dobříně. Díky tomu bude
prakticky celá Labská stezka
v Ústeckém kraji cyklostezkou
bez motorové dopravy a bude tak
bezpečná pro všechny věkové
skupiny včetně rodin s dětmi.

Cyklisté využívají čím dál tím více hromadné
prostředky Dopravy Ústeckého kraje

Z

atímco loni od dubna do října cestovalo veřejnou dopravou DÚK s jízdním kolem 11 168
cestujících, letos za období o měsíc kratší využilo
přepravu kola s jízdenkou Dopravy Ústeckého
kraje už 13 301 cestujících.
„Rostoucí zájem cyklistů o využívání veřejné
dopravy nás velmi těší. Navíc letošní číslo se ještě
mírně zvýší, protože rozšířenou přepravu jízdních
kol provozujeme až do konce října. Čekáme tedy
přibližně o tři tisíce přepravených cyklistů více než
loni,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.
Klíčovým dopravcem cyklistů v integrované síti
DÚK jsou čím dál tím zřetelněji České dráhy. Zejména díky nim došlo letos k výraznému nárůstu
využívání veřejné dopravy cyklisty. Z celkového
počtu přepravily v sezoně 2017 většinu - 8 402
jízdních kol. Na nárůstu se podílel i nově zavedený
cyklovlak na turistické železniční lince T2 z Děčína
do České Kamenice a Krásné Lípy.
Mezi zelenými autobusy vévodila co do oblíbenosti stejně jako loni linka 484 z Teplic na Komáří

Vížku, letos se 758 přepravenými cyklisty. K nejoblíbenějším se opět zařadily i další autobusové
linky, které nabízejí cyklistům vyvezení z měst na
horské hřebeny - linka 433 z Děčína na Sněžník,
493 z Teplic na Moldavu, 600 z Kadaně a Klášterce
do Měděnce a Vejprt nebo 452 z Ústí nad Labem
do Tisé a Mukařova. Největší nárůst zájmu zaznamenala linka 523 z Litvínova na Klíny a Český Jiřetín, která na hřebeny Krušných hor oproti roku
2016 vyvezla skoro dvojnásobek počtu cyklistů.

s dalšími uživateli je dnes cesta
k propagování čehokoliv v širokém okruhu lidí. Ústecký kraj
touto cestou nabízí cestovatelské
zážitky, protože přímý přenos
z daného místa je inspirací k vydání se na výlet,“ uvedl k záměru
influencer tripu radní Ústeckého
kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Důležitý pro tuto formu propagace je okamžitý efekt. V průběhu Influencer tripu se vkládané příspěvky zobrazovaly online
na profilech influencerů, kteří
byli osloveni na základě jejich

stecký kraj (administrátor
soutěže Doprava Ústeckého kraje) vyhlašuje v termínu od
1. 11. 2017 do 1. 3. 2018 fotosoutěž o ceny. Téma fotosoutěže:
Veřejná doprava v tarifu DÚK
se zimní tématikou.
Dopravní prostředky Dopravy
Ústeckého kraje (všechny vlaky
mimo EC, lodě DÚK, zelené linkové autobusy nebo integrovaná
městská doprava ve Varnsdorfu,
Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Bílině, Jirkově a Chomutově) musí být vyfotografovány ve
zjevně zimních podmínkách (sníh
nebo viditelně zimní počasí).
Zvyšte svoji naději na úspěch
a snažte se dopravní prostředky

fotografovat na hezkých místech
v pozadí s krásnou přírodou, architektonickými dominantami
apod. Velikost plochy, kterou zabírá dopravní prostředek na fotografii, není stanovena. Může se
jednat i o detail dopravního prostředku, stejně jako o fotografii
krajiny s dopravním prostředkem
v pozadí. Zasláním fotografie dáváte souhlas k jejímu neomezenému užití Ústeckému kraji k propagaci DÚK. Podmínkou zařazení
fotografie do soutěže je plnoletost
autora a zaslání kompletních
kontaktních údajů autora (jméno,
adresa bydliště, e-mail, telefon)
se souhlasem s pravidly soutěže. Každý autor může zaslat do

soutěže maximálně tři fotografie.
Fotografie, které nebudou splňovat požadované zadání, budou ze
soutěže vyřazeny.
Zaslané fotografie vyhodnotí
pětičlenná porota Dopravy Ústeckého kraje. Finální pořadí
třiceti vybraných fotografií, za
které budou jejich autoři odměněni cenami, zveřejní 12. 3. 2017
DÚK na svém Facebooku. Hraje
se o ceny (turistický batůžek, tričko DÚK, USB flash disk 8GB).
Své fotografie posílejte od 1. 11.
2017 do 1. 3. 2018 s kompletními
kontaktními údaji a se souhlasem s pravidly soutěže na e-mail:
pejsova.m@kr-ustecky.cz nebo
muller.m@kr-ustecky.cz.

Léto skončilo, podzimní plavby nikoliv

N

enechte si ujít pohled na
podzimně
vybarvenou
krajinu labského údolí z paluby
lodí DÚK. Lodní linky budou
v provozu až do listopadu. Navíc
pro vás připravujeme ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad
Labem podvečerní plavbu s dětským programem a ve spolupráci
se spolkem Veřejný sál Hraničář
večerní plavbu s programem pro
dospělé. Určitě je z čeho vybírat.
Linka 901 (Ústí nad Labem-Litoměřice-Roudnice nad Labem)
Plavba s Labskou královnou Ústí nad Labem – Dolní
Zálezly: v pátek 24. 11. 2017 ve
spolupráci s Muzeem města Ústí
nad Labem - doporučujeme rezervaci na www.muzeumusti.cz.
Vyplouváme z Ústí nad Labem
(16:30) centrum do Dolních
Zálezel (17:50) s mezistanicí
Ústí nad Labem Vaňov (17:15).
Na zpáteční plavbu z Dolních
Zálezel odplouváme v 18:00,
abychom v 19:20 zakotvili v Ústí
nad Labem centrum.

Sváteční plavby v duchu svátku svatého Martina: v sobotu 18.
a v neděli 19. 11. 2017. Vyplouváme z Ústí nad Labem centrum
(9:50) do Roudnice nad Labem
(14:55) s mezistanicemi Velké
Žernoseky (11:40), Lovosice
(12:00), Litoměřice (12:50), Nučnice (13:35) a Libotenice (14:05).
Zpět vyplouváme z Roudnice nad
Labem v 15:35 a do Ústí nad Labem centrum se vracíme ve 20:15.
Halloweenské plavby Ústí
nad Labem – Litoměřice: v sobotu 4. a v neděli 5. 11. 2017.
Vyplouváme z Ústí nad Labem
centrum (10:20) do Litoměřic
(13:35) s mezistanicemi Ústí
nad Labem Vaňov (11:05),
Dolní Zálezly (11:40), Libochovany (12:00) Velké Žernoseky
(12:25) a Lovosice (12:45).
PechaKucha Night na Labi:
v úterý 7. 11. 2017. Ve spolupráci
se spolkem Veřejný sál Hraničář.
Večerní plavba s programem pro
dospělé - doporučujeme rezervaci na www.hranicar-usti.cz

Vyplouváme z Ústí nad Labem
centrum (19:00) do Libochovan
(20:40) s návratem do Ústí nad
Labem centrum ve 22:35.
Svatomartinská
plavba
z Ústí nad Labem do Roudnice nad Labem: v sobotu 11.
11. 2017. Vyplouváme z Ústí
nad Labem centrum (10:20) do
Roudnice nad Labem (15:25)
s mezistanicemi Velké Žernoseky (12:10), Lovosice (12:30),
Litoměřice (13:20), Nučnice
(14:05) a Libotenice (14:35).
Zpět vyplouváme z Roudnice
nad Labem v 16:30 a do Ústí nad
Labem centrum se vracíme ve
21:10.
Linka 902 Ústí nad Labem –
Děčín – Hřensko
Halloweenské plavby Ústí
nad Labem – Děčín v sobotu 4.
a v neděli 5. 11. 2017. Vyplouváme z Ústí nad Labem centrum
(10:30) do Děčína (12:25) s návratem do Ústí nad Labem centrum v 18:00. Bližší informace na
www.dopravauk.cz.

Policisté byli oceněni za jejich záslužnou práci

N

Influencer trip aneb Brána do Čech
cílí propagaci na sociální sítě
K
rajský portál Brány do Čech
uspořádal Influencer trip po
Ústeckém kraji. Jde o propagaci
cestovního ruchu v Ústeckém
kraji prostřednictvím sociálních
sítí. Konkrétně jde o Instagram
a video portál Youtube.
„Instagram se v dnešní době
těší nebývalé popularitě. Dnešní generace preferuje získávání
potřebných informací sdílením
zážitků a fotek prostřednictvím
online vstupů na sociální sítě.
Sledovanost profilů profesionálních či populárních uživatelů
Instagramu a následné sdílení

Ú

kreativních dovedností a počtu
sledujících uživatelů Instagramu. Online zobrazení bylo s odkazem na Instagram Brány do
Čech, kde okamžitě rostla sledovanost a tím pádem i zájem
o obsah našeho Instagramu.
Pilotním trip byl v jedné ze čtyř
turistických destinací Ústeckého kraje v Českém Švýcarsku.
Výsledkem je série zajímavých
fotografií z východu i západu
slunce nad vrcholky skalních
věží, plavba na lodičkách v soutěskách ve Hřensku, výhledy
z Pravčické brány a okolí.

ejlepším policistům Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje byly v prostorách zasedacího sálu Krajského
úřadu Ústeckého kraje předány
medaile, které jim udělil policejní prezident. Uděleny byly služební medaile, čestné medaile
a plakety. Vybraní policisté byli
oceněni za zásluhy o bezpečnost, za příkladně plnění služebních úkolů a za trvalý přínos
k budování dobrého jména policie. Ocenění předával ředitel
Krajského ředitelství policie
ČR Jaromír Kníže i 1. náměstek
hejtmana Martin Klika.
„Dnešní den je oceněním
vybraných jednotlivců, ale vnímám ho zároveň také jako ocenění celého Krajského ředitelství
Ústeckého kraje,“ poděkoval
policistům za jejich náročnou
a obětavou práci ředitel Krajské-

ho ředitelství Policie ČR Jaromír
Kníže. „Vedení kraje si velice
váží práce policistů, kterou se
významně podílí na udržování
veřejného pořádku a zlepšování bezpečnosti. V letošním roce
jsem měl možnost s některými
z vás řešit problematiku sociálně
vyloučených lokalit na Šluknovsku, kde jste udělali obrovský

kus práce, který pomohl situaci
stabilizovat. Ústecký kraj pravidelně přispívá na zlepšování
technického vybavení policie,
ale i dalších složek Integrovaného záchranného systému, se kterými příslušníci policie řeší mimořádné situace,“ řekl na úvod
1. náměstek hejtmana Martin
Klika.

Ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jaromír Kníže oceňuje
policisty.
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Prezident ČR Miloš Zeman si Ústecký kraj oblíbil. Byl tu popáté

Plno! Vyhlášení dalšího ročníku talentové soutěže Senior
Art 2017 se uskutečnilo v mosteckém divadle za účasti prezidenta ČR
Miloše Zemana, který v rámci své oficiální návštěvy Ústeckého kraje
předal ceny vítězům.

Prezident se setkal se starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou
a občany města na Náměstí Svobody.

Poslední den strávila hlava státu ve Šluknově, kam i přes nepřízeň počasí dorazily dvě stovky místních obyvatel.

Strategická průmyslová zóna Triangle se úspěšně rozvíjí

V

To je v souladu se současným
ekonomickým růstem a politikou snižování nezaměstnanosti
v Ústeckém kraji.
Aktuálně v průmyslové zóně
podniká 12 investorů, jejichž
výrobní program je převážně
zaměřen na automobilový průmysl. Některé ze společností
rozšiřují svoje výrobní zázemí,
což si vyžádá potřebu dalších
expertů s technickým a řemeslným vzděláním. SPZ Triangle,
p. o., proto spolupracuje s regi-

ského roku pracovalo 3 023 zaměstnanců, ke konci pak 3 467.
K pololetí letošního roku již
došlo k nárůstu na 3 728 osob.

e Strategické průmyslové
zóně Triangle, která leží
mezi městy Chomutov, Most,
Louny a Žatec, k pololetí loň-

onálními základními školami
i středními školami technického zaměření s cílem pomoci investorům se získáváním
kvalifikované pracovní síly.
Rovněž podporuje navázání
spolupráce středních technic-

kých škol přímo s investory
v zóně. Přínosem je pro žáky
to, že po ukončení jejich studia
jsou u investorů bezproblémově umístěni.
V průmyslové zóně jsou stále
volné pozemky pro nové inves-

tory. SPZ Triangle, p. o., v současné době jedná s několika
potenciálními zájemci, kteří
chtějí v zóně podnikat. Jejich
vstup do zóny vyvolá další poptávku po technicky vzdělaných odbornících.

Společnost Gonvarri se specializuje na 3D laserové vyřezávání kovových komponentů pro automobilový
průmysl.

Společnost Kiswire zahájila výstavbu druhé výrobní haly

J

ihokorejská společnost Kiswi- země EU. K pololetí letošního rách Krajského úřadu Ústeckého
re Cord Czech, s.r.o. zahájila roku firma zaměstnávala 44 lidí. kraje v Ústí nad Labem. Prodejní
výstavbu druhé výrobní haly ve Plánuje expanzi závodu ještě cena pozemků ze strany ÚstecStrategické průmyslové zóně i v rámci třetí etapy. Celková kého kraje byla znaleckým poTriangle, a to na ploše o velikos- výše investice by měla činit až sudkem stanovena na 400 Kč bez
ti 21 000 m2 s očekávaným po- 2,5 mld. Kč s postupnou tvorbou DPH/m2. Celková prodejní cena
čtem 250 nových zaměstnanců 350 přímých pracovních míst do byla 80,64 mil. Kč bez DPH.
během příštích tří let. Nábor prv- konce roku 2020.
V průmyslové zóně Triangle
V dubnu 2016 firma Kiswire rovněž buduje výrobní závod
ních zaměstnanců již začal, a to
zejména vedoucích pracovníků, zrealizovala přípravné zemní další jihokorejská společnost
práce na ploše o velikosti 15 ha Nexen Tire Europe s.r.o. Bude
operátorů výroby i údržby.
První etapa byla zrealizována v jihozápadní části průmyslové zde vyrábět pneumatiky pro
za 0,75 mld. Kč a dne 15. pro- zóny Triangle. Po vydání staveb- osobní a lehké nákladní automosince 2016 slavnostně otevřena. ního povolení zahájila zmíněnou bily. Celková investice do výstavby by měla činit 22 miliard Kč
Předmětem podnikání je výro- výstavbu první etapy závodu.
ba ocelových drátů a kordových
Dne 27. května 2016 byla uza- a zabere plochu o velikosti 65,4
vláken pro pneumatiky, přičemž vřena kupní smlouva mezi Ústec- hektarů. Předpokládané spuštěcílem odbytu výrobků jsou ze- kým krajem a společností Kiswire ní zkušebního provozu je naplánováno
na leden 2018, přičemž
jména členské, ale i nečlenské Cord Czech s.r.o.,PRÙMYSLOVÁ
a to v prosto-ZÓNA
INDUSTRIAL ZONE TRIANGLE - CZECH REPUBLIC
TRIANGLE - ÈESKÁ REPUBLIKA

firma již k pololetí letošního
roku zaměstnávala 36 osob a do
konce roku plánuje navýšení na
120. Plánovaný cílový počet zaměstnanců se ustálí na 1 500 do
konce roku 2021.
Španělská společnost Gestamp
Louny s.r.o. také rozšiřuje výrobní halu a nedávno dokončila
parkovací stání pro nákladní automobily. Podniká výrobou kovových komponentů pro automobilový průmysl. K pololetí letošního
roku zaměstnávala 433 osob a do
konce roku plánuje navýšení na
563. Firmy Gonvarri Czech s.r.o.
a CTP Property IX, a.s. rovněž
rozšiřují svá výrobní zázemí.
V Gonvarri k pololetí letošního roku pracovalo 51 zaměstnanců a do konce roku plánuje
navýšení na 66. Španělská spo-

lečnost Gonvarri se specializuje
na přesné 3D laserové vyřezávání kovových komponentů z ocelových plátů pro automobilový
průmysl. Německý GRAMMER
CZ, s.r.o., jakožto nájemce spo-

lečnosti CTP Property IX, a.s.,
k pololetí letošního roku zaměstnával 823 lidí. Zaměřuje se na
výrobu i montáž hlavových opěrek a dalšího vnitřního vybavení
pro osobní automobily.

MOST
15 KM
ÚSTÍ N/L 65 KM

TRIANGLE CIT Y IN THE DETAIL > next page

D7

1,9 ha
G2

CHOMUTOV 14 KM
REITZENHAIN 35 KM
(SRN)

ŽATEC
PLZEŇ

D7

ENER GOCENTRUM

7,64 ha
E1

8,82 ha
E2

11 KM
65 KM

25,33 ha
A

20,16 ha
F
1,6 ha
F1

16,58 ha
C

12,3 ha
G1

7,76 ha
H2
5,88 ha
K2

65,4 ha
H

1 ha

10 ha
H3

1,27 ha
S13
1,68 ha
S12

3,02 ha
M

1,31 ha
S11

1,72 ha
S14

1,53 ha
S10

4,26 ha
S4
1,93 ha
S9

39,3 ha
L

LOUNY
PRAHA
(AIRPORT)

14 KM
60 KM

8,04 ha
K5

1 ha
H1

4 ha
F2
4,5 ha
F3

2,66 ha
K3

0,98 ha

1,70 ha

23,88 ha
D

1,8 ha

1,01 ha

11,62 ha
B

5,36 ha
S3
1,79 ha
S8

3,97ha
S2

0,94 ha
S1

1,27 ha
S7
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INVESTORS IN THE SIZ TRIANGLE:
CTP PROPERTY IX, a.s. - the tenant GRAMMER CZ, s.r.o.

28,05 ha
Z

a) HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS CZECH, s.r.o.
b) HITACHI CABLE EUROPE, s.r.o.
GESTAMP LOUNY s.r.o.
SOLAR TURBINES EAME s.r.o.

TOTAL AREA: 364 ha
211,25 ha

Occupied areas

YANFENG CZECHIA AUTOMOTIVE INTERIOR SYSTEMS s.r.o.
FVE TRIANGLE a.s.
HARGO a.s.
NETUREN CZECH s.r.o.

39,30 ha

Free areas for sale or in negotiation

80,11 ha

Free areas

GONVARRI CZECH, s.r.o.

Free areas in preparation

KISWIRE CORD CZECH s.r.o.

5,67 ha
27,67 ha

Infrastructure

NEXEN TIRE CORPORATION CZECH s.r.o.

STREBL GREEN CARBON s.r.o.

V popředí výrobní závod společnosti Kiswire s expansním pozemkem, situovaný v jihozápadní části
průmyslové zóny Triangle.
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Podbořany slavily výročí dvou škol – gymnázia a střední odborné školy

H

ned dvě výročí spojená
s oslavami středoškolského vzdělávání si připomněli
lidé v Podbořanech. Na 80. výročí založení Gymnázia Podbořany a 70 let od vzniku Střední
odborné školy přijal pozvání od
ředitele Jiřího Marholda kromě
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka také ministr
školství Stanislav Štech.
Obě střední školy jsou zřizované Ústeckým krajem. Proto
se na akci dostavil například

Petr Šmíd, náměstek hejtmana
pro školství, Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZÚK či Dagmar
Waicová, vedoucí odboru školství. „Do této školy jezdím velmi rád. Jsou tu lidé, kteří školou
žijí. Vaše škola je výspou vzdělání, jelikož je na dobré úrovni.
Podbořanské škole, jejím oběma částem, bych přál, aby měla
i nadále dostatek dětí. A ty pak
mohly získat potřebné vzdělá-

ní, kterému se tu žákům díky
skvělým učitelům dostává,“ nešetřil chválou hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
na slavnostním zahájení oslav.
Oslavy si nenechal ujít ani
stávající ministr školství, který se v Podbořanech narodil.
„Chtěl bych vyslovit uznání
lidem, kteří během těch desetiletí museli překonávat překážky tak, aby bylo dnes co slavit.
Školství v Podbořanech je zárukou toho, že člověk má kvalitní

vzdělání a může realizovat své
sny,“ uvedl ministr Štech, který
místní gymnázium také navštěvoval.
Program oslav byl pestrý.
Lidé si mohli prohlédnout areál
školy, jednotlivé studijní obory, ve kterých získávají během
roku žáci mnoho různých ocenění. A byli to právě žáci odborných oborů, jež poté předvedli
své dovednosti. Nechyběla ani
výstava automobilových veteránů a zemědělské techniky.

Oslav 70 let litvínovského gymnázia se účastnilo přes tisíc absolventů

G

ymnázium T. G. Masaryka
v Litvínově si v sobotu 14.
října slavnostně připomnělo 70.
výročí svého založení. Od roku
1947 absolvovaly školu tisíce
gymnazistů a řada z nich se po
vysokoškolských studiích vrátila
zpět na sever Čech. Budova školy prochází rozsáhlou modernizací, kterou financuje zřizovatel,
jímž je Ústecký kraj.
„Připojuji se rád ke gratulantům u příležitosti 70 let litvínovského gymnázia. Poděkování si
jistě zaslouží všichni pedagogové školy, bez jejich obětavé práce a nadšení by nebylo dobrých
absolventů. Do budoucna přeji
škole, aby se jí dařilo udržet
a zvyšovat úroveň a aby se její
žáci po vysokoškolském absolutoriu vraceli pracovat do našeho Ústeckého kraje,“ řekl při
zahájení oslav hejtman Oldřich
Bubeníček, který patřil k řadě

významných hostů. Absolventi
gymnázia, kteří na oslavy dorazili ze všech koutů republiky,
i hosté a přátelé školy si měli
možnost prohlédnout budovu
a její učebny a zhlédnout exhibiční sportovní utkání. Odpoledne byl pak v litvínovském
kulturním domě Citadela připraven pro abiturienty bohatý
kulturní program a společenský
večer.
Hejtmana Oldřicha Bubeníčka, krajskou radní Jitku Sachetovou a předsedkyni Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Radmilu Krastenicsovou přivítal na oslavách
ředitel školy Jan Novák. Zahájení oslav výročí se zúčastnila
starostka Litvínova Kamila Bláhová a její místostarostové Erika Sedláčková a Milan Šťovíček
a rovněž starosta sousedního
Meziboří Petr Červenka. Gym-

náziu přišel poblahopřát i generální ředitel těžební společnosti
Severní energetická, Vladimír

Rouček. Ten předal škole šek ve
výši 230 tisíc korun na modernizaci učebny biologie.

e dnech 15. až 16. října se
v Kulturním domě v Teplicích uskutečnila přehlídka aktuálních vzdělávacích nabídek
středoškolského vzdělání v Ústeckém kraji pro žáky základních
škol. Mottem akce bylo „Šanci
má každý, jen ji využít“. Zahájení veletrhu se zúčastnil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého doprovázela vedoucí odboru školství, mládeže
a tělovýchovy KÚÚK Dagmar
Waicová. Výstavou je provedl ředitel vyhlášené teplické hotelové
školy Jiří Nekuda.
„Velmi oceňuji, že střední školy ve spolupráci s úřadem práce
pořádají tuto přehlídku nabídek
pro žáky základních škol i pro jejich rodiče. Určitě jim to pomůže
při rozhodování, kam dál po základní škole. Středním školám

přeji, aby se jim podařilo získat
dostatek studentů, kteří budou
mít o studium opravdový zájem,
a které pak kvalitně připraví na
budoucí povolání. Naše střední
školy budou určitě motivovat
své žáky k tomu, aby si zvolili za
místo svého budoucího povolání
Ústecký kraj. Dobře připravení
absolventi středních škol mohou
tak přispět k pozitivnímu obrazu
našeho regionu,“ řekl při zahájení výstavy hejtman Oldřich
Bubeníček.
Letošního ročníku se zúčastnilo 25 vystavovatelů. Přítomní
poradci na výstavních stáncích
poskytli zájemcům potřebné
informace o své střední škole.
V neděli odpoledne se o přehlídku zajímali hlavně rodiče se svými ratolestmi, žáky základních
škol, pondělí je především ur-

Hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka přivítal kromě
jednoho z žáků také ředitel gymnázia Jan Novák (uprostřed).

čeno pro návštěvu skupin žáků
základních škol s výchovnými
poradci.
Veletrh pořádala Hotelová
škola, OA a SPŠ v Teplicích, SŠ

stavební a strojní Teplice a SŠ
AGC a.s., spolu s Gymnáziem
a SPŠ v Duchcově ve spolupráci s Úřadem práce, pracovištěm
Teplice.

V Teplicích se uskutečnil veletrh ŠANCE, který byl určen pro žáky
základních škol.

Slavnostní zahájení oslav. Uprostřed hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, vpravo náměstek primátora Teplic Hynek Hanza a vlevo
ředitel školy Jiří Nekuda.

„Chtěli bychom zde vybudovat školu, která se zároveň stane společenským centrem obce
i volnočasovým centrem pro
děti. Výuka by probíhala nejen
v prostorách školy, ale i v přírodě, která nás obklopuje. Vnímám to jako jednu z možností,
jak udržet obyvatele v obci,“ řek-

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle ust. § 166 odst. 2 a ust. § 166 odst. 3 věta první
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Gymnázia Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvkové organizace

potřeba,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. „Naše škola
se řadí mezi nejstarší střední
školy s ekonomickým zaměřením v Ústeckém kraji,“ dodal
ředitel Jiří Nekuda.
Obchodní akademie byla
dokonce za 1. republiky jedinou českou střední obchodní
školou na severu Čech. Škola
se pyšní i významnými absolventy, mezi které patřil například František Fajtl, slavný
československý letec a stíhač
RAF či Otakar Jaroš oceněný
titulem Hrdina Sovětského
svazu.

Hejtman jednal v Lobendavě s vedením obce o zřízení malotřídky

a pozvání starostky Lenky Hausdorfové přijel
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček do Lobendavy.
Vedení obce představilo svůj
plán na zřízení malotřídky
z bývalé budovy ústavu sociální péče, kterou kraj loni předal
obci.

Zejména aktivity spojené s péčí
o kariérní růst žáků byly přijaty
obzvlášť příznivě. Spolupráce
s regionálními firmami, praxe vykonávaná u budoucích
zaměstnavatelů, burzy firem,
dny otevřených dveří, týden
odborných dovedností pro
žáky ZŠ, veletrhy SŠ, náborové
aktivity, besedy, exkurze, ale
i individuální péče věnovaná
žákům – to je jen malý výčet
skutečných aktivit, na kterých
se podílejí nejen pracovníci
poradenského pracoviště, ale
i většina učitelů školy. Takto
významné ocenění nás velmi
potěšilo a ukázalo nám, že jdeme správným směrem“, hodnotila ocenění národní cenou
Lenka Palánová, vedoucí školního poradenského pracoviště
RaDoSt.

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

T

N

Praze se konala konference
Národní ceny kariérového
poradenství. V letošním roce se
o hlavní cenu utkalo 35 organizací, které působí v oblasti poradenských služeb a které se do
finále kvalifikovaly z národního
předkola.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov se soutěže
zúčastnila s aktivitami školního poradenského pracoviště
RaDoSt (Rady Dostupné Studentům). Soutěžní porotu tvořili odborníci kariérového poradenství z MŠMT, MPSV, Domu
zahraničních služeb a akademické sféry. Hlavní cenu získalo šest nejlepších organizací.
„Mezi těmi, kdo hodnotitele
zaujal, byla právě naše škola.

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

Teplická obchodní akademie letos slaví 95 let od svého vzniku

eplická obchodní akademie
v Poštovní ulici má za sebou
významné jubileum. Letos je to
přesně 95 let, co vznikla. V sobotu 7. října přišli výročí oslavit
jak současní, tak bývalí studenti.
Mnoho zdaru do dalších let škole popřál také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček,
předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
ZÚK Radmila Krastenicsová
a vedoucí odboru školství Dagmar Waicová.
„Jsem rád, že u nás v kraji
máme školu s takovou tradicí a zaměřením, které je stále

Chomutovská škola
získala díky poradenskému
pracovišti RaDoSt ocenění

V

Veletrh ŠANCE 2017 pomáhá žákům v rozhodování, kam po základní škole

V

Ministr školství Stanislav Štech na neformální inspekci v dílnách.

la starostka Lobendavy Lenka
Hausdorfová. Budova bývalého
ústavu je stará 170 let. Areál zahrnuje rozsáhlou zahradu a také
jednu menší budovu. Vedení
města zde chce po rozsáhlé rekonstrukci přesunout dosavadní
školku a zřídit zde základní školu od prvního do pátého stupně.

Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 3. 2018.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 16. 11. 2017
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: Gymnázium Litoměřice - neotvírat“.
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Městská knihovna Most Závod v Dubí se pyšní novou sklářskou vanou
má na střeše včelí úly
N

V

prostorách
Městské
knihovny Most byla nově
otevřena „Naučná včelí stezka“,
která vznikla za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje. Projekt je svým
obsahem zaměřen na podporu
rozvoje ekologické výchovy jak
pro žáky zejména základních
škol, tak pro širokou veřejnost.
Každý návštěvník si může v rámci

návštěvy městské knihovny rozšířit znalosti, vědomosti z oblasti
chovu včel ve městě, že i na střeše budovy lze chovat včely. „Na
vzniklém projektu je důležité,
že můžeme pozorovat včelí svět
z bezpečné bezprostřední vzdálenosti,“ uvedla krajská radní Jitka
Sachetová, která má mimo jiné na
starosti zemědělství, životní prostředí a venkov.

ejmodernější technologie,
hlavně zbrusu novou vanu
na tavení skla, uvedla do provozu v závodu v Dubí na Teplicku
americká společnost O-I Manufacturing (Owens-Illinois,
Inc.). Má zlepšit a hlavně zrychlit výrobu čirých lahví a sklenic,
kterých se ve zdejším závodě
vyrobí 600 tisíc kusů denně.
Investice do nové technologie přišla téměř na 30 milionů
eur. U příležitosti dokončení
této nákladné investice (trvala
tři měsíce) se v areálu sklárny
uskutečnilo setkání zástupců firmy a vrcholného managementu
se starostou města Dubí Petrem
Pípalem či krajským radním pro
investice a majetek Ladislavem
Drlým.

„Firmy z regionu, které udržují tradiční výrobu - papírna
ve Štětí, chemický závod v Ústí
nad Labem či sklárna v Dubí
- do výroby investují nemalé finanční prostředky a předpokládá se, že ji zachovají i pro další
generace. Na nás představitelích
kraje je, abychom jim k tomu
vytvářeli podmínky; například
krajskými pozemními komunikacemi s fungující dopravní
obslužností, krajskými školami
vychovávajícími kvalifikované
zaměstnance či fungujícím zdravotnictvím i sociálními službami
pro ty, kteří již mají odpracováno,“ uvedl Drlý.
V závodech O-I v ČR se ročně
vyrobí přes 206 milionů lahví
(cca 62 500 tun skla), které je

Děčín hostil u Labe
tradiční hasičskou soutěž

J
Na naučnou včelí stezku se přišla podívat i radní pro zemědělství,
životní prostředí a venkov Jitka Sachetová.

Nejlepším pracovníkem v sociálních
službách je Iveta Vrhelová z Podbořan

V

ítězové prvního ročníku
nejlepšího pracovníka v oblasti sociálních služeb už mají
svá ocenění doma. Ústecký kraj
tak chtěl ocenit mimořádnou
a obětavou práci zaměstnanců
z této oblasti, kteří si zaslouží
veřejnou poctu a poděkování.
Celkem bylo nominováno 21
pracovníků.
Vítězství nakonec zamířilo
Ivetě Vrhelové z Domova pro

seniory Podbořany, druhé místo
pak do Farní charity Lovosice
pro Martu Lacmanovou a třetí
příčka patří Miroslavu Gažimu
z organizace K srdci klíč. Vítězové a nominovaní si převzali dárky i ocenění z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a prvního náměstka Martina Kliky. Ústecký kraj bude
s vyhlašováním této ankety určitě pokračovat i do budoucna.

První náměstek hejtmana Martin Klika předává květinu pro
vítězku Ivetu Vrhelovou.

ednotky sboru dobrovolných
hasičů obcí (JSDHO) a Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) převzaly
od Ústeckého kraje technické
vybavení v celkové hodnotě téměř 7,5 milionu korun. Stalo se
tak u příležitosti finále hasičských soutěží „TOHATSU FIRE
CUP 2017“ a „STIMAX CUP
2017“ v Děčíně. Záštitu nad
finále soutěží převzal hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který se osobně předání
darů zástupcům obcí, JSDHO
a SHČMS zúčastnil.
Spolu s krajským sdružením
hasičů převzalo dary dalších 25
obcí a jejich jednotek dobrovolných hasičů. Předání darů
a soutěžního finále se zúčastnili

i starostové obcí, představitelé
jednotek dobrovolných hasičů
a krajského sdružení hasičů.
„Prioritou Ústeckého kraje
je systematický přínos k vybavenosti JSDHO potřebnou
technikou. Proto vedení kraje
aktivně tuto politiku prosazuje
jak v rámci Bezpečnostní rady
Ústeckého kraje, tak i v dalších
orgánech kraje,“ uvedl hejtman
Oldřich Bubeníček. Zastupitelstvo kraje letos v dubnu rozhodlo o předání technického vybavení pro JSDHO v celkové částce
6,8 milionu korun. Pro Krajské
sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Krajské sdružení hasičů bylo dále vyčleněno 608 tisíc
korun na potřebné technické
vybavení.

Prvenství si ze soutěže TOHATSU FIRE CUP odvezl SDH Lkáň.

Denně se v závodě vyrobí 600 tisíc kusů.

potom dodáváno především na
český a německý trh. Společnost
O-I je největším výrobcem skle-

něných obalů na světě. V závodě
v Dubí pracuje 140 zaměstnanců.

Krajští hasiči přivezli
ze Světových her sedm medailí

Č

tyřem hasičům z HZSÚK se
povedl na Světových hrách
Police and Fire World Games
2017 v Los Angeles husarský
kousek. Na vrcholné akci, která se koná jednou za dva roky,
posbírali celkem sedm cenných
kovů.
Kvarteto hasičů ve složení
– nadstrážmistr Tomáš Sobecký (stanice Ústí nad Labem)
nadstrážmistr Jan Hocko, nadpraporčík Josef Kroupa a nadstrážmistr Jan Šeps (všichni
ze stanice Varnsdorf) se zúčastnilo prestižní akce, která

se dá přirovnat k olympijským
hrám.
Zlato ze zápasu ve stylu řecko-římském si odvezl Tomáš
Sobecký a Jan Hocko (ve stylu
volném a druhé místo ve stylu řecko-římském). Oba pak
mají stříbro za týmovou soutěž
TFA – „Nejtvrdší hasič přežije“
(v kategorii nad 35 let – kategorie dvojitá věž a hadice). Další
cenné kovy přivezl Josef Kroupa
v týmové soutěži TFA-věž, Jan
Šeps ve stejné týmové soutěži,
jen v kategorii figurína bral také
stříbro.

Dobrovolní hasiči soutěžili o putovní
pohár hejtmana Ústeckého kraje

N

a oprámu ve Varvažově
na Ústecku se uskutečnil V. ročník Memoriálu Pavla
Doubravy v netradičních hasičských disciplínách. Akci uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Telnice za účasti sousedních
německých hasičů z THW Pirna. Letos soutěžící zdolávali 15
stanovišť, ale největší problémy
měli hasiči s bahnem, těžkým
terénem a nevlídným podzimním počasím. To neodradilo
od účasti senátora Jaroslava
Doubravu, poslankyni Gabrielu
Hubáčkovou a předsedu Výboru
pro národnostní menšiny ZÚK

Pavla Vodseďálka, kteří přišli
povzbudit soutěžící hasiče. Putovní pohár již po čtvrté nakonec
vyhráli dobrovolní hasiči z Velkého Chvojna.
Výsledková listina:
Kategorie 18 až 35 let: 1.
místo - SDH Velké Chvojno, 2.
místo - SDH Chlumec, 3. místo
– Božtěšice.
Kategorie 36 až 50 let: 1. místo
- SDH Povrly, 2. místo - SDH Petrovice, 3. místo - SDH Střekov.
Kategorie nad 51 let: 1. místo
- SDH Petrovice, 2. místo - SDH
Chlumec, 3. místo - SDH Velké
Chvojno.

Vážení čtenáři,

VELETRH
JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??
KDY:

2. 11. 2017 od 9.00 do 18.00 hod.

KDE:

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 – budova A

ORGANIZÁTOŘI: Krajský úřad Ústeckého kraje, MAS Labské skály, z.s. a SK Parta

Litoměřicko z.s – zajišťující doprovodný program (handicapovaní)

PROGRAM:

Vykazování podpůrných opatření (výkaz R 44 a 43)
Aplikace vyhlášky č.27/2016 a další praktické rady a informace pro ředitele škol
 Semináře pro pedagogické pracovníky na téma – práce se zrakově, sluchově či mentálně postiženým
žákem, specifika práce s nadaným žákem
 Prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek určených pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami vč. žáků nadaných
 Konzultace s odborníky zaměřené na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami určené pro
pedagogické pracovníky a rodiče



Z lektorů se na vás budou těšit a na otázky odpovídat PhDr. J. Zapletalová (náměstkyně NUV – MŠMT),
Mgr. Bc. M. Brhelová (ředitelka speciální ZŠ), RDNr. G. Staňková a Ing. J. Nebřenský (MŠMT), PhDr. R. Hajná, Ph.D. (UJEP
– katedra psychologie), Mgr. Dana Havlová (MENSA), Mgr. N. Aková (Tyfloservis) a P. Novák (CESPO).
Bližší informace o přihlášení naleznete na webových stránkách KÚ odboru školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.kr-ustecky.cz/aktuality/ds-73189/p1=204461
Vstupné pro účastníky zdarma.
KAP – Ústecký kraj“ reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004
Financováno z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu Ústeckého kraje.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407
MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem

společnost Krajská zdravotní má pro
studenty vybraných medicínských
oborů se začínajícím akademickým
a školním rokem zajímavou nabídku
v podobě osvědčeného a vyhledávaného stipendijního programu.
Prostřednictvím svého nadačního fondu Krajská zdravotní nabízí aktuálně
finanční podporu od dvou do sedmi
tisíc Kč měsíčně. Komu? Nalevo máte
přehled, kdo nyní může o podporu při
studiu žádat a kde na webu Krajské
zdravotní najdete všechny další
potřebné informace.
Také zakladatel Krajské zdravotní
Ústecký kraj přišel se dvěma stipendijními programy. Jedním je stipendijní
program „Stabilizace lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů v Ústeckém
kraji“, kdy mohou úspěšní žadatelé
získat pět tisíc Kč měsíčně, a druhým
stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků
v Ústeckém kraji“ s třítisícovou měsíční
dotací.
Studenti tak mohou na jeden měsíc
– v případě využití obou možností
– v součtu dostávat až dvanáct tisíc
Kč. A to už lze označit jako velmi významnou pomoc při pokrytí nákladů
na studium, co říkáte?
Společnost Krajská zdravotní je
v současnosti největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji.
Se svými 6800 zaměstnanci je také
největším zaměstnavatelem v regionu. Tyto skutečnosti ji rovněž řadí mezi
jednu z největších zdravotnických
zařízení v celé České republice. V loňském roce měla společnost, jejímž
jediným vlastníkem je Ústecký kraj,
obrat téměř 6 miliard 343 milionů
korun, při kladném hospodaření a zisku převyšujícím 6,6 milionu korun.
Ústecký kraj, který prostřednictvím
Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět
nemocnic – v Děčíně, Ústí nad Labem,
Teplicích, Mostě a Chomutově.
Spojení profesní kariéry s Krajskou
zdravotní, a. s., se tak budoucím lékařům a studentům nelékařských profesí
bezesporu jeví jako velmi perspektivní
možnost. Navíc můžeme podtrhnout to, co je z dosavadních kroků
vedení společnosti v posledních letech
zřejmé. Že Krajská zdravotní preferuje
dynamickou a flexibilní personální
politiku, jejíž snahou je maximální
využití všech dostupných prostředků
k motivaci zaměstnanců.
Kromě finančního ohodnocení, kdy
jen v loňském roce došlo k nárůstu

osobních nákladů o 9,4 %, uplatňuje
společnost v oblasti odměňování
tzv. motivační program pro zdravotníky, jehož prostředky - vyplácené
nad rámec mzdových ujednání
i kolektivní smlouvy - jsou vázány
na dosažené výsledky. Koncem září
2016 představenstvo společnosti také
schválilo personální opatření spočívající v nastavení motivační složky
mzdy zaměstnancům v nelékařských
zdravotnických profesích všeobecná
a dětská sestra.
Představenstvo Krajské zdravotní, a. s., v loňském roce rozhodlo o připojení se k navýšení objemu osobních
nákladů pro rok 2017 o částku
odpovídající nárůstu mzdových tarifů
o 10 % a souvisejícího příslušenství,
tedy zákonných příplatků, přesčasové práce a dalších. Záměr schválilo
představenstvo společnosti i přesto,
že Krajská zdravotní, a. s., není usnesením vlády a příslušným nařízením
vázána.
Aktuálně představenstvo rozhodlo,
že kromě ministerstvem prosazeného
dvoutisícového příplatku za směnnost
pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující bez odborného dohledu
v trojsměnném nebo nepřetržitém
provozu i sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří pracují bez
odborného dohledu v nemocnicích
Krajské zdravotní, a. s., ve třísměnném
nebo nepřetržitém režimu, ve druhém
pololetí letošního roku obdrží zvláštní
příplatek 2000 Kč.
Stejně jako Krajská zdravotní, a. s.,
řešila absenci osobních příplatků
u všeobecných sester, chce postupně věnovat pozornost i dalším
kategoriím zaměstnanců, jako jsou
například sanitáři, a zlepšovat jejich
odměňování.
Vedle kontinuálního zvyšování
mezd je standardem celá řada
benefitů a široké jsou také možnosti
dalšího kontinuálního vzdělávání
a profesního růstu, až po možnosti
vědeckovýzkumné činnosti.
Z výše uvedeného jasně vyplývá,
že začít pracovat po dokončení studia
medicíny nebo po absolvování střední
odborné školy v některé z nemocnic
Krajské zdravotní, a. s., je volbou, která
se skutečně vyplatí.
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel
Krajské zdravotní, a. s.
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Terezín si připomněl výročí založení pevnostního města

T

radiční Josefínské slavnosti
v Terezíně pořádané u příležitosti výročí založení města
a pevnosti Terezín patří mezi
největší historické slavnosti situované do doby 18. století v Evropě. Jde o připomínku slavné
historie Terezína. Tato akce patří
do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje. Nejen proto
přijel tuto akci podpořit také
náměstek hejtmana Stanislav
Rybák a radní Jitka Sachetová.
I letos tisíce návštěvníků zažily, jak to v Terezínské pevnosti
vypadalo. K vidění byly tradiční
oslavy založení města Terezín
s vojenskou parádou - pochody

a přehlídkami, ukázkami výcviku a ukázkovým dobytím střelecké baterie.
I letos tuto velkolepou podívanou pro příznivce historie a staré vojenské techniky pořádalo
Sdružení Terezín – město změny. To bylo zřízeno za účelem realizace oprav památek v Terezíně
z prostředků IOP, zabývá se zpřístupňováním památek, vzdělávací činností, cestovním ruchem
a pořádáním nebo spolupořádáním akcí různého charakteru.
Terezín usiluje také o zápis na
seznam UNESCO. Patřil by tak
k nejvýznamnějším světovým
památkám.

Krušnohorská bílá stopa se připravuje
na zimu, nezaháleli ani značkaři

P

rogram Rodinného stříbra
není jen podpora hudebních
festivalů či sportovních akcí v regionu. Patří sem také obnova
značení turistických cest v Ústeckém kraji. Jak známo, Češi
jsou národem turistů a výletníků.
Proto jsou, a nejen pro ně, během
roku upravovány trasy a značení.
Kromě běžné údržby stávajících tras členové z Klubu českých turistů pro ústecký region
měnili přes léto cykloznačení.
„Nově byla vyznačena mezinárodní trasa číslo 7 z Roudnice
přes Terezín do Litoměřic, trasa
z Roudnice na horu Říp a nově
trasa pro kolaře z Mašťova do
Krásného Dvora, kde je v zahradním areálu opravený gotický templ,“ rozpovídal se Jan
Eichler, předseda Klubu českých
turistů oblast Ústecký kraj.
Průběžně se mění také pěší
značení. Nových značek si mohou při svých výletech všimnout lidé například v Českém
středohoří (v okolí rozhledny
Hořidla, pod Řípem či u Slatiny
pod Hazmburkem), v Českém

Švýcarsku (Brtnický okruh, Kyjovské údolí) a také v Hřivicích
na Lounsku. „Máme zkušené
značkaře, kteří se starají o to,
aby bylo na turistických trasách
vše v pořádku. V srpnu se navíc
dožil 90 let náš dlouholetý kamarád a značkař Karel Hlaváček,“ dodal Eichler.
Podzim je už v plném proudu
a pracovníci Krušnohorské bílé
stopy připravují běžecké trasy
tak, aby byly na zimu připravené
na nápor lyžařů. „Postupně prořezáváme větve na tratích, aby
byly průjezdné, mulčujeme půdu
a provádíme nezbytné opravy
strojů a roleb,“ popsal práci členů sdružení jeho předseda Antonín Herzán s tím, že v říjnu začali
pomalu demontovat staré a montovat nové běžecké směrovky.
Krušnohorská bílá stopa je
sdružení neziskových subjektů,
které společně od roku 2007 zajišťuje úpravu rekreační běžecké
stopy na vrcholcích Krušných
hor Ústeckého kraje v okresech
Chomutov, Most, Teplice a Ústí
nad Labem.

di Pianoforte

Mezinárodní soutûÏ
pro mladé klavíristy do 16 let věku

Dvě kola
I. kategorie 9 let a méně
II. kategorie 10 a 11 let věku
III. kategorie 12 a 13 let věku
IV. kategorie 14 a 15 let věku

Hlavní
cena:

30 000 Kč

SÁRA SMOLIAROVÁ zahájí 50. ročník koncertem

za doprovodu symfonického orchestru
22. listopadu 2017 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem

50. ročník soutěže proběhne 23. a 24. listopadu 2017
Základní informace o soutěži získáte na webových stránkách.
Pro dotazy je možno využít kontaktní formulář, případně se na nás můžete obrátit pomocí e-mailu a telefonu:
ZUŠ Evy Randové
W. Churchilla 4
Ústí nad Labem
400 01

Tel/Fax: 475 211 914
E-mail: virtuosi@zuserandove.cz
Web: www.zuserandove.cz/virtuosi
www.virtuosi-ipc.com

Z

Ž

ivotní jubileum - sté narozeniny oslavila 30. září Charlotta Vymětalová z Domova pro seniory Šluknov.
Popřát jí přijel zástupce zřizovatele,
tedy Ústeckého kraje, předseda Výboru pro zdravotnictví Pavel Csonka a také vedení města
Varnsdorf, kde strávila jubilantka většinu života.
Velkolepá podívaná v Terezíně.

Konzervatoř v Teplicích zve
na Den otevřených dveří

T

eplická konzervatoř, jejímž
zřizovatelem je Ústecký kraj,
pořádá v sobotu 4. listopadu od
10 do 14 hodin pro všechny zájemce o studium Den otevřených
dveří; a to v hlavní budově školy
v ulici Českobratrská 15.
V doprovodném programu se
uskuteční koncert žáků školy, prohlídka budovy, ale hlavně budou

mít příchozí a potencionální zájemci o studium možnost talentových
zkoušek „nanečisto“ s kvalitními
pedagogy a jejich zpětnou vazbou.
Pokud máte hudební nadání
a chcete se v budoucnu hudbě či
zpěvu věnovat, nenechte si Den
otevřených dveří ujít. Více informací naleznou zájemci na adrese www.konzervatorteplice.cz.

Spolupráce Vladimirské oblasti
a Ústeckého kraje má dobrou perspektivu

V

e středu 11. října zavítala do
Ústeckého kraje delegace
z partnerské Vladimirské oblasti. Seznámila se s porcelánkou
v Dubí, uskutečnilo se jednání na
Krajském úřadu a pracovní večeře v Bílině na pozvání hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. K zástupcům Vladimirské
oblasti se připojil i generální konzul Ruské federace v Karlových
Varech Michail Ledeněv.
Při prohlídce porcelánky Český porcelán, a. s., v Dubí provázel hosty generální ředitel společnosti Vladimír Feix. V Ústí
nad Labem se pak setkala primá-

M

Virtuosi per Musica

krátce
ástupci sokolských žup Ústeckého
kraje chystají na rok 2018 velkolepé oslavy – Sokol oslaví příští rok sto
let od vzniku této organizace. V rámci
oslav proběhne v hlavním městě legendární Všesokolský slet 2018. Na snímku je Dagmar Toncarová ze Sokolské župy Severočeská Nováková.

torka partnerského města Vladimir Olga Dejeva s ústeckou primátorkou Věrou Nechybovou.
Na Krajském úřadu Ústeckého kraje se odpoledne uskutečnil podpis Dohody o spolupráci
měst Rumburk a Kiržač na další
období. Dohodu podepsal starosta Rumburku Jaroslav Sykáček a starosta Kiržače Michali
Gorin. Spolupráce měst trvá již
30 let. Došlo i na oficiální seznámení budoucích partnerských
měst Krupky a Sudogdy za účasti starostů Zdeňka Matouše, který je současně krajským radním,
a Alexandra Smirnova.

Mezinárodní taneční festival zve
na světové šampiony z Německa

Díky turistickému značení se řadí Česká republika mezi turistické
velmoci a systém značených tras je hodnocen jako jeden z nejlepších na
světě. Titul Rodinné stříbro Ústeckého kraje tak Klubu českých turistů
právem náleží.
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ezinárodní taneční festival, zařazený do programu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje, nabídne letos divákům ve
sportovní hale Sluneta v Ústí nad
Labem v průběhu druhého listopadového víkendu dva dny plné
vrcholných tanečních výkonů.
Hlavní sobotní mezinárodní soutěží bude Evropský pohár
v kombinaci deseti tanců hlavní
kategorie dospělých. „Tuto kategorii nazývám taneční desetiboj, protože páry věnující se této taneční
disciplíně umí velmi kvalitně všech
pět latinsko-amerických i pět standardních tanců. Zde je velkým lákadlem účast čerstvých světových
šampionů, německého páru Dimitru Doga - Sarah Ertmer,“ nalákal
diváky na hlavní soutěž její organizátor Petr Barnat. S hlavní soutěží
souvisí i novinka pro diváky. Soutěž bude hodnocena novým systémem, který spočívá v dostupnosti
on-line výsledků od jednotlivých
porotců, což umožňuje ukázat diváků průběžné výsledky tanečních
párů po jednotlivých tancích, které
se budou promítat na velkoplošnou obrazovku. Ani letos nebudou
chybět titulární soutěže Showdance a Formace. Tyto disciplíny jsou
na soutěžní úrovni k vidění pouze
v Ústí a mají vždy velký náboj, protože jde o nominační soutěž pro
mistrovství světa. Sobotní finálový
večer bude moderovat dvojice Jan
Čenský a Tereza Prucková-Bufková. V nedělním programu se bude
prolínat osm soutěží světového tanečního okruhu, které se nazývají

Labe Open. Hlavními soutěžemi
budou International Open Standard a Latin, kde si stejně jako
v dalších Open soutěžích seniorských kategorií, přijedou do Ústí
nad Labem taneční páry z celého
světa pro body do světového tanečního žebříčku. Novinkou v sobotním tanečním programu budou soutěže světového tanečního
okruhu v kategorii mládeže, které
začnou v pravé poledne.
„Vážíme si podpory Ústeckého
kraje a města Ústí nad Labem,
jsme hrdí na to, že je naše akce
součástí programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje a i proto
se každý rok organizátoři snaží
nabídnout něco nového, a to jak
v programové taneční nabídce,
tak po stránce divácké atraktivnosti,“ řekl Petr Barnat.
Sobota 11. 11. 2017: 12.00
- soutěže mládeže a předkola
Evropského poháru, 18.00 - večerní program. Předpokládaný
konec je ve 22 hodin. Vstupenky
jsou k dispozici za 190 korun do
krajních sektorů (nemístenkové),
240 korun do prostředních sektorů tribun (s rezervací místa) a za
590 korun ke stolům na plochu
u tanečního parketu.
Neděle 12. 11. 2017: 10.00 –
20.00. Vstupenky na tribuny jsou
za 140 korun a na plochu u tanečního parketu jsou za 190 korun. Přesné časy budeme upřesňovat těsně
před víkendem – budou se odvíjet
od počtu přihlášených párů, tak
prosíme diváky, aby sledovali náš
web a facebookový profil.

V

ítězem 16. ročníku ankety Strom
roku 2017 se stal 230 let starý
ořešák z Kvasic ze Zlínského kraje.
Druhé místo obsadila lípa U Obrázku
z Tvrdonic, třetí v pořadí skončil strážný dub na Kabátě z Ústí nad Labem. Strom se nachází na
Severní Terase před budovou ústecké nemocnice.

J

iráskovy sady v královských Litoměřicích byly vyhlášeny nejkrásnějšími
v soutěži Park roku 2017. V konkurenci dvanácti parků v ČR přesvědčily odbornou veřejnost o svém prvenství tím,
že skutečně žijí. Své místo pro odpočinek i volný čas zde našly všechny věkové kategorie.

V

yvrcholení prvního ročníku agility
soutěže o Putovní pohár hejtmana Ústeckého kraje se uskutečnilo na
fotbalovém hřišti v Děčíně a zúčastnilo
se ho 27 soutěžních klubů z Česka, Německa a Polska. Cenu pro celkového vítěze všech čtyř závodů
předal týmu Agi Lounky krajský zastupitel Jaroslav Horák.

N

a litoměřickém výstavišti Zahrada Čech se v rámci Techdays 2017
uskutečnilo další setkání zástupců Ústeckého kraje, Sdružení podnikatelů
ve stavebnictví, Okresní hospodářské
komory a Hospodářské a sociální rady Litoměřicko s názvem Kulatý stůl ve stavebnictví.

V

národním parku České Švýcarsko
začaly posezónní opravy. Turisté
se tak mohou v parku potkat s dělníky,
kteří opravují přístupové cesty a chodníky. Ve dnech minulých například pracovali na vyhlídce
Rudolfův kámen u Jetřichovic na Děčínsku.

V

elvyslanec vietnamské socialistické republiky Ho Minh Tuan
zavítal do Ústeckého kraje. Jde o jeho
vůbec první návštěvu našeho regionu
od jeho letošního jmenování. Na krajském úřadě ho přivítal hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a předseda Výboru pro národnostní menšiny
Pavel Vodseďálek.

D

ne 12. října 2017 se konala v přednáškovém sále Oblastního muzea v Mostě přeshraniční konference
k 500 letům od zahájení stavby kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
či členky Rady Ústeckého kraje s kompetencí pro kulturu
a památkovou péči Jitky Sachetové.

V

elvyslanec Spolkové republiky
Německo Christoph Israng se
setkal s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem. Do krajského
města velvyslanec zavítal u příležitosti vernisáže výstavy Svědkové lidskosti, kterou připravila
obecně prospěšná kulturně-vzdělávací a vědecká společnost v Ústí Collegium Bohemicum.

N

áměstek hejtmana Petr Šmíd
vyhlašuje „Cenu náměstka za
významný přínos ve školství“. Vyzýváme tímto pracovníky ve školství, ale
i širokou veřejnost, aby zasílali své návrhy kandidátů. Ocenění je určeno pracovníkům v oblasti
školství na území Ústeckého kraje. Více informací včetně
příslušných formulářů naleznete na stránkách kraje v sekci
„Školství, mládež a sport“.

B

owlingového klání Centra zdravotně postižených Ústí nad Labem se osobně zúčastnil i Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví
Ústeckého kraje. Turnaje se zúčastnil
na pozvání předsedkyně tohoto spolku Mileny Černé, se
kterou společně předali ceny účastníkům turnaje.

Ústecký kraj
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Mladíci anglického Liverpoolu vyhráli Albim Cup 2017

T

o byla jízda! Šestnáctiletí
fotbalisté Liverpoolu FC
na 12. ročníku Albim Cupu nedostali za celý turnaj ani jednu
branku a po roce tak mohli zvednout nad hlavu cenu za první
místo. Tu jim předal hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček; akce proběhla pod záštitou právě Ústeckého kraje.
„The Reds“, jak se týmu z Liverpoolu podle barvy dresů přezdívá, po oba dny předváděli
pohledný fotbal, za který by se
nemusely stydět ani některé české seniorské kluby. Ve finále si
mladí Angličané poradili s polským Lubinem 2:0.
Nejen pozdější vítěze, ale
také všechny ostatní celky, přijel

podpořit patron akce Vladimír
Šmicer, rodák z Verneřic na Děčínsku a především vítěz Ligy
mistrů s Liverpoolem z roku
2005.
„Přeji všem zúčastněným, aby
je dlouho fotbal bavil, a doufám,
že některým z vás tento turnaj
nastartuje hvězdnou kariéru
a půjdou ve stopách patrona
turnaje Vladimíra Šmicra,“ řekl
mladým fotbalistům při slavnostním zakončení turnaje hejtman Oldřich Bubeníček.
Konečné pořadí: 1. Liverpool
FC, 2. Zaglebie Lubin, 3. ŠK
Slovan Bratislava, 4. SK Slavia
Praha, 5. FC Karpaty Lvov, 6.
FC Hradec Králové, 7. FC Slovan Liberec, 8. Hertha BSC, 9.

1. FC Nürnberg, 10. FC Zbrojovka Brno, 11. Hertha Zehlendorf, 12. FK Ústí nad Labem,
13. SG Dynamo Dresden, 14.

SSV Jahn Regensburg, 15. Sibiu
Interstars, 16. Mostecký FK, 17.
Bonnyrigg White Eagles, 18. FK
Teplice.

V

e dnech 2. až 6. října navštívili Ústecký kraj hráči fotbalové akademie z partnerského
polského regionu Ostróda. Mladí
polští fotbalisté sehráli dva dvojzápasy proti hráčům Regionální
fotbalové akademie Ústeckého
kraje, která sídlí v Teplicích.
Vzájemná dohoda o spolupráci mezi Ústeckým krajem a okresem Ostróda byla slavnostně
podepsána dne 26. května 2014
v Ostródě. Záměr uspořádat sérii vzájemných zápasů vznikla
letos v létě při návštěvě hejtma-

na Ústeckého kraje v Polsku, na
rekonstrukci bitvy u Grunwaldu
V úterý byla na programu první
dvě utkání na stadionu v Roudnici nad Labem. Slavnostního výkopu se zhostil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd.
Starší kategorie U15 vyhrála 3:0,
mladší potom remizovala 2:2.
O dva dny později se hrálo také
v Ústí nad Labem – znovu byli
úspěšnější domácí hráči RFA
Ústeckého kraje. Starší kategorie
U15 hrála nerozhodně 1:1, mladší U14 vyhrála 3:1.

Senioři z Ústeckého kraje obhájili zlato ze sportovních her

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal na
úřadě vítězné družstvo Krajské
rady seniorů Ústeckého kraje.
Osmičlenná výprava sportovců vybojovala na Sportovních
hrách důchodců konaných ve
dnech 26. a 29. července ve
Frýdku-Místku několik cenných
kovů a hlavně celkové prvenství.
Již loni přivezli senioři, převážně z Horního Jiřetína a Mostu, pohár za první místo a letos
titul nejvšestrannějších sportovců obhájili. Her se zúčastnilo
15 družstev, z toho dvě družstva

z Jednoty důchodců na Slovensku a jedno družstvo Stowarzyszenia z Polska.
Soutěžilo se v deseti disciplínách (mimo jiné i v převozu břemene kolečkem, hodu šipkami či
střelbě golfovou holí na cíl) a ve
dvou věkových kategoriích - do
70 a nad 70 let. „Gratuluji vám
všem k tak pěknému sportovnímu výkonu,“ uvedl hejtman na
setkání. Delegace v čele s Ivanem
Vodákem, místopředsedou Svazu důchodců ČR, předala hejtmanovi Bubeníčkovi dárek v podobě DVD a památeční medaile.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Mnoho z vás poznalo, že se
jedná o Kostel sv. Petra a Pavla
v obci Jeníkov na Teplicku. Na
výhru se může těšit: Miroslav
Müller z Teplic, Jan Rybáček
z Perštejna a Josef Talich z Mostu. Výhercům gratulujeme.

Obhájili! Fotbalisté Liverpool FC zvítězili po roce v Albim Cupu
2017.

Mladí borci z Regionální fotbalové akademie změřili síly s kluky z Ostródy

Jednalo se o vůbec první mezistátní utkání tohoto typu.

říjen 2017

Za dnešní hádankou poputujeme do Českého středohoří, kde
se tyčí jeden ze symbolů dolního Poohří. Na našem leteckém
snímku vidíte nejnavštěvovanější objekt v Ústeckém kraji. Do
konce září jej na skalnatém vrchu

kulturní pozvánky
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, 2 sochy
koní, zbraně a repliku bojového
vozu. K vidění do ledna 2018.

Členové vítězného družstva ve složení: Karel Lenc, Helga Lencová,
Jaroslav Soukup, Josef Vopálka, Vasil Kovtan, Slavěna Čejková, (všichni
MO SDČR Horní Jiřetín), Václav Kovář a Jaroslav Rýdl (oba MěO SDČR
Most).

nad obcí Klapý navštívilo přibližně 26 000 lidí, což je o sedm a půl
tisíce více než za stejné období
loňského roku. Vznik hradu je
opředen tajemstvím. Nejčastěji
se samotná kompletní stavba
datuje do první poloviny 14.
století a ve své době to byl jeden
z nejpevnějších hradů a byl pokládán za nedobytný. Uškodily
mu až rozsáhlé sesuvy horniny
na konci 19. století. Víte, o jakou
památku se jedná? A už jste ji
navštívili? Pokud ne, rozhodně
za to stojí a nezapomeňte vystoupat na 26 metrů vysokou věž, ze
které se vám naskytne jedinečný
výhled.
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 15. listopadu 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.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Výstava Tajemství barokní
knihy vám od 9. listopadu odhalí
taje vzniku knihy, přiblíží řemesla a dovednosti, které bylo třeba
ovládat při její výrobě a ukáže,
jaké materiály a výzdobné techniky se užívaly. Výstava nabídne
i drobnou sondu do dílen litoměřických knihtiskařů v období baroka, kdy jsou zaznamenány pokusy o zřízení biskupské tiskárny.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

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 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.

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 Jaký druh bájného stromu roste v Peruci? byla tajenkou naší zářijové křížovky.
Odpověď na ni byla: Oldřichův dub. Z úspěšných luštitelů jsme
vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Jan
Sidor z Kadaně, Jiřina Spínová z Jirkova, Jaroslava Šidlochová
z Chomutova, Ivana Kolenová z Mostu a Lubomír Březina z Teplic. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše říjnová křížovka
má v tajence otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání
Krajských novin. Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou
nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 15. listopadu 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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