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Škola má novou učebnu

Hasiči oceněni na Větruši

Krajské město ožilo tancem

BUDOU SE ZDE
PŘIPRAVOVAT
NUTRIČNÍ TERAPEUTI

K STÁTNÍMU SVÁTKU
DOSTALI ZÁSLUŽNÉ
MEDAILE

SEDM STOVEK
TANEČNÍKŮ
ZAPLNILO ÚSTÍ

slovo hejtmana

Máme za sebou první rok práce
nového zastupitelstva

P

rvní rok V. volebního období uběhl jako
voda a jsem přesvědčen, že i krajským
zastupitelům uteklo dvanáct měsíců od loňských krajských voleb velmi rychle. Za rok
se totiž událo hodně důležitých událostí.
Po věcných diskuzích byl schválen reálný
rozpočet na rok 2017 a mimo jiné počítal
s rekonstrukcemi silnic, dovybavením zdravotnických zařízení a s podporou priorit, které byly součástí připravovaného programového prohlášení krajské koalice.
Rozpočet pamatoval na finanční podpory poskytované Ústeckým krajem z vlastních prostředků řadě subjektů a žadatelů
v rámci dotačních titulů. Dotační programy a ostatní dotace byly
na rok 2017 naplánovány na více než 180 milionů korun.
Dařilo se dále zajistit zvyšování bezpečnosti, kde se počítalo
s finanční podporou Policie ČR a Hasičského záchranného sboru
ÚK a rovněž s dotačním programem pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Jednalo se celkem o 20 milionů korun.
V oblasti školství byla poskytována stipendia pro vysokoškoláky a pokračovaly motivační programy pro střední odborné školství. Prioritou pro kraj je podpora technického a přírodovědného
vzdělávání, k tomu má napomoci i nově koncipovaná spolupráce
s ústeckou univerzitou. Bylo také pamatováno na vzdělávací akce
a stipendijní program pro mediky.
A jaké důležité milníky se za rok odehrály? Hned v prosinci
2016 se konečně otevřel úsek dálnice D8 přes České středohoří.
Vládním nařízením se měly zvýšit mzdy řidičům autobusů, což
vyvolalo velké diskuze mezi dopravci a krajem. Stávka řidičů byla
v našem kraji zažehnána, ale krize v dopravě vyvolala rozhodnutí o zřízení vlastního krajského dopravce. Pokračovala integrace
krajské dopravy a opět jsme provozovali turistické vlaky a lodě.
Podařilo se také zvládnout nejistoty kolem provozu letecké
záchranné služby. Kraj také řešil zabezpečení zdravotní péče ve
Šluknovském výběžku. Ve spolupráci s vládou jsme řešili financování sociálních služeb.
Pokračoval program kotlíkových dotací, jehož výsledkem je
a bude zlepšení kvality ovzduší.
Letos probíhal druhý ročník programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož smyslem je podpora nejvýznamnějších a prestižních kulturních, sportovních a společenských akcí. Připomenu
jen evropské a světové mistrovství v Labe aréně, Memorial Air
Show, Zahradu Čech, půlmaraton, kulturní festivaly a přehlídky.
Začal se uskutečňovat program RESTART, který se věnuje restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského
kraje s podporou vlády. V kraji také klesla nezaměstnanost, firmy
v průmyslové zóně Triangle ohlašovaly růst.
Péče o cestovní ruch znamenala další nárůst počtu turistů a návštěvníků kraje z tuzemska i zahraničí. Rozvíjeli jsme dále vztahy
s partnerskými oblastmi v Polsku (Ostróda), na Ukrajině (Zakarpatí), a v Srbsku (Banát). Náš kraj opět navštívila řada velvyslanců, s krajem jednali například nejvyšší diplomaté ze Španělska,
Velké Británie a Indonésie.
Co přinesou následující roky krajské samosprávy, naznačí další
připravovaný roční rozpočet, který bude předložen na prosincové
zasedání zastupitelstva.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Smutná zpráva nejen pro Chomutov
Je nám smutnou povinností oznámit, že dne 10. listopadu
2017 náhle zemřel ředitel Střední školy technické, gastronomické
a automobilní Chomutov

Václav Sailer
Patřil mezi výběr elitních ředitelů středních škol, které Ústecký
kraj zřizuje. Výsledky jeho neocenitelné snahy a práce souvisejí
úzce s úspěšným rozvojem středního školství na Chomutovsku.
Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
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Mistři tanečního desetiboje jsou z Ruska

48.

ročník Mezinárodního
tanečního festivalu zasazeného do Rodinného stříbra
Ústeckého kraje hostilo 11. a 12.
listopadu krajské město Ústí nad
Labem. V sobotu byly na programu soutěže včetně té mezinárodní – Evropského poháru v kombinaci deseti tanců. Festival opět
nabídl porci kvalitní podívané
a české medailové radosti.
Sobotní finálový večer odstartoval zahajovací řečí Jaroslav
Dubský, předseda Výboru pro
kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje. V hlavní soutěži
WDSF European DanceSport
Cup Ten Dance nakonec zvítězil
ruský pár Mstislav Kazakov –
Alena Kazakova. Druzí skončili
Slovinci a třetí Italové. Evropská
soutěž byla letos nově organizována dohromady s tradičními
národními šampionáty v Showdance a Formacích. Novinkou
sobotního programu byly mezinárodní soutěže světového tanečního okruhu kategorií mládeže.
Pokračování na straně 7

V hlavní soutěži WDSF European DanceSport Cup Ten Dance bylo k vidění hodně emocí, energie, šarmu
i nevšedních tanečních póz.

Laureáti Ceny hejtmana za rok 2016 si převzali svá ocenění

C

ena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje výjimečné občanské zásluhy o rozvoj Ústeckého
kraje. V pořadí již pošesté předal
hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček za účasti partnerů
kraje ocenění významným osobnostem našeho regionu.
„Všichni, kteří si dnes na pódium přišli pro ocenění, si jej za svoji
profesi opravdu zaslouží. Jsem
moc rád, že svůj um dávají ve prospěch našeho kraje a je to ukázkou
toho, že svůj kraj mají rádi a jsou
ochotni pro něj pracovat a léta vykonávají perfektní práci ve svých
odvětvích,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Cenu hejtmana za rok 2016
v oblasti sociální a zdravotní včetně záchrany lidského života získal

ředitel Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje MUDr.
Ilja Deyl, za vědu a výzkum Prof.
Ing. Pavel Janoš, CSc., v oblasti
kultury uspěla vedoucí divadelního souboru v Krupce Jana Urbanová a za sport obdržel cenu
zakladatel a organizátor mezinárodního ženského cyklistického
závodu Tour de Feminin Jiří Vích.
Všechny nominace od veřejnosti procházejí posouzením komisí Rady Ústeckého kraje a radní následně doporučí konkrétní
jména Zastupitelstvu Ústeckého
kraje, které rozhoduje o udělení
Ceny hejtmana Ústeckého kraje.
Generálním partnerem akce
byla společnost NET4GAS. Mezi
předávajícími byl také jednatel
společnosti Radek Benčík.

Slavnostní večer byl spojen
s oslavou státního svátku vzniku
samostatného Československa.
Po předávání si tak hosté moh-

li vychutnat koncert známých
sólistů za doprovodu Orchestru
Severočeského divadla pod vedením dirigenta Miloše Formáčka.

Cenu hejtmana za rok 2016 v oblasti věda a výzkum obdržel profesor
Pavel Janoš.

Inkluzní vzdělávání se musí řešit individuálně, shodla se komise AKČR

Č

lenové komise pro školství
a sport Asociace krajů ČR
se sjeli do Ústí nad Labem. Na
programu celodenního jednání byly například požadavky
na novou vládu v oblasti vzdělávání či financování podpůrných opatření ze strany ministerstva. Velká debata se také
vedla k financování vrcholového sportu ze strany krajů.
Zástupci Ústeckého kraje
otevřeli diskuzi i k aktuálnímu tématu inkluze ve školách.
Komise se shodla na tom, že
řešení tohoto specifického
vzdělávání se musí řešit individuálně. „V našem kraji školy
pro děti se specifickými vzdě-

lávacími potřebami fungují
již roky. Právě ředitelé těchto

škol či učitelé ze tříd dokáží
nejlépe rozhodnout o tom, jak

Petr Šmíd (vlevo) na setkání zástupců Asociace krajů ČR.

se má k vzdělávání přistupovat. Nelze toto řešit systémově
pro celou republiku,“ uvedl
náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství, mládež
a sport Petr Šmíd. Stejné zkušenosti mají podle svých vyjádření i členové komise z ostatních krajů.
Protože se komise konala
právě v Ústeckém kraji, členům komise se představil i ředitel Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy
Štětí Jiří Konvalinka a popsal
konkrétní výsledky spolupráce se společností Mondi Štětí,
která se zabývá zpracováním
papíru.
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V chomutovském divadle se uskutečnil
Veletrh obchodních příležitostí Byznys Day

P

odpisem memoranda o spolupráci mezi Hospodářskou
a sociální radou Chomutovska,
Podkrušnohorským zooparkem,
Statkem Kadaň a Střední školou
technickou,
gastronomickou
a automobilní Chomutov, začal
v chomutovském divadle 2. ročník akce s názvem Krušnohorský Byznys Day.
Memorandum má přispět
s využitím vlastních možností k rozvoji zemědělství a zahradnictví na Chomutovsku.
„Účelem je také zajištění trvale
udržitelného rozvoje měst a venkova na trvale udržitelném ze-

mědělství, zahradnictví a lesním
hospodářství v integraci se zvýšením zájmu žáků o zemědělské
a zahradnické obory,“ uvedl
Ladislav Drlý, předseda Hospodářské a sociální rady Chomutovska.
Samotný veletrh obchodních
příležitostí Byznys Day, který
pořádala Okresní hospodářská
komora v Chomutově, pak zahájil hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, primátor
Chomutova Marek Hrabáč, či
člen Rady pro vědu, výzkum
a inovace Ústeckého kraje František Jochman.

V Lomu si připomněli oběti důlní katastrofy

V

zpomínkovým aktem si
připomnělo město Lom
na Mostecku 71 let od důlní
katastrofy na dole Kohinoor I,
kde 14. listopadu 1946 výbuch
usmrtil 52 havířů. Čest jejich pa-

mátce přišel na městský hřbitov
v Lomu uctít hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starostové okolních obcí či zástupci
Spolku severočeských havířů
a uhelné společnosti.

NAVŠTÍVILI NÁS

Estonský velvyslanec se zajímal o průmysl,
zdravotnictví či pracovní příležitosti

N

a Krajském úřadu Ústeckého kraje se vystřídalo za
působení hejtmana Oldřicha
Bubeníčka v jeho funkci přes
čtyřicet velvyslanců z celého
světa, ale vůbec poprvé mohl
hejtman přijmout velvyslance
Estonské republiky v ČR Stena
Schwedeho.
Jeho zájem se ubíral hlavně
k tématům průmyslu, pracovních příležitostí či zdravotnictví.
„U nás máme například problém
s vystudovanými lékaři. Po škole

odjedou za prací do Finska, proto se snažíme mladé lékaře podpořit nabízenými vyššími platy,“
vysvětlil Sten Schwede. Obdobnou situaci řeší i Ústecký kraj, ze
kterého odcházejí mladí lékaři do
Německa. „Ústecký kraj se systematicky snaží, aby se počet lékařů v kraji zvyšoval. Proto jsme jim
ve spolupráci s Krajskou zdravotní nabídli stipendijní program, ve
kterém se medici zavazují pracovat po škole právě v této instituci,“ uvedl hejtman Bubeníček.

Estonský velvyslanec Sten Schwede.

Můj názor: PRÁCE V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU? NÁROČNÁ, ALE KONSTRUKTIVNÍ
Tentokrát jsme zvolili téma bilancování prvního roku V. volebního období krajského zastupitelstva. Jak hodnotíte
roční práci Zastupitelstva Ústeckého kraje po volbách v roce 2016? Jak posuzujete činnost vašeho zastupitelského
klubu? Čeho pozitivního se podařilo dosáhnout, co naopak vnímáte kriticky?

Petr Šmíd (SPD a SPO), krajský zastupitel
Pokud se ohlédneme za prvním
rokem působení krajského zastupitelstva v pátém volebním období, myslím, že spatříme množství
pozitivních změn, které se podařilo prosadit. V oblasti vzdělávání
a sportu jsme například podpořili
zdravotnické vzdělávání našich
žáků a to prostřednictvím stipendií
pro budoucí zdravotnické sestry
nebo asistenty. Dáme také možnost získat kvalifikaci pro profesi
zdravotní sestry ve Varnsdorfu na
vyšší odborné škole. Jako zásadní
považuji navýšení finančních prostředků do sportu a to z 3,5 milionu
na sedm v rámci dotačního programu „Sport 2017“. Sportování našich dětí považuji za důležitý prvek
primární prevence a každá takto
vynaložená koruna se nám jistě
v budoucnu několika násobně vrátí.
V této souvislosti jsme také připravili důležitý strategický dokument
„Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého
kraje na období 2018 až 2028“. Pokud bude přijat tak, jak je navržen,
zvýší se množství peněz do sportu
pro občany našeho kraje několikanásobně. V oblasti investic jsme
podpořili jak projekty z evropských
fondů, tak financované z rozpočtu
kraje. Jenom z evropských fondů
bychom tak do vzdělávání měli
získat v následujících letech téměř
půl miliardy korun. Naší snahou je
přispět k rozvoji kraje rovnoměrně
a investovat také do periferních regionů kraje, které si to bezpochyby
neméně zaslouží. Podařilo se nám
zachovat kontinuitu v přístupu ke
speciálnímu vzdělávání a i přes restrikce předešlé vládní politiky zůstává síť speciálních škol v Ústeckém kraji zachována. Vezmeme-li
v úvahu celé spektrum politických
stran a hnutí, které tvoří krajské
zastupitelstvo, jsem přesvědčen,
že v konečném důsledku byla práce
celého zastupitelstva konstruktivní. I když, vzhledem k některým názorovým sporům, které nutně musí
v tak různorodém tělesu vyvstat,
náročná.

Prosincové farmářské trhy

Č

as adventu je před námi a ani
v tomto předvánočním čase
se nezastaví čilý farmářský ruch
v regionu. I v tomto ročním období se totiž na náměstích měst
Ústeckého kraje
ukáží farmáři se
svými 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
prosinec jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 6., 13., 20. a 27. prosince

od 8 do 16 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 2. a 16.
prosince od 8 do 12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 2.,
9., 16. a 23. prosince od 8 do
12 hodin. Most:
1. náměstí, sobota
9. 12. od 8 do 12
hodin – Gurmet
market. Roudnice
nad Labem: Husovo náměstí, soboty
9. prosince od 9 do
11:30 hodin – Adventní trh. Teplice: Náměstí Svobody, neděle
3. prosince od 9 do 17 hodin –
Teplická vánočka; pátky 8. a 22.
prosince od 9 do 17 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 5., 12. a 19. prosince od 9
do 17 hodin, čtvrtky 7., 14. a 21.
prosince od 9 do 17 hodin.
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Jan Richter (ANO 2011), krajský zastupitel
Pro nás, hnutí, které s převahou
vyhrálo krajské volby v roce 2016,
a přesto není ve vedení kraje, není
lehké tento rok hodnotit. Díky nerespektování hlasů voličů ostatními stranami a jejich jakési potřebě
vládnout v kraji, jsme v opozici.
I proto to nám nezbývá, než být

opozicí konstruktivní, hájící zájmy
velké většiny voličů v Ústeckém
kraji. Náš zastupitelský klub vznesl
požadavek na hejtmana kraje, což
nebylo akceptováno. Získali jsme
pouze pozici předsedy finančního
výboru, kterým se stal Jan Richter.
Pracujeme ve výborech a komisích
jako členové a náš hlas je slyšet. Po
roce práce v zastupitelstvu můžeme
z pozice opozice konstatovat, že se
nám podařilo na základě návrhu Finančního výboru vrátit rozpočtová
opatření nad 5 mil. opět do rozhodování zastupitelstva ÚK, podílíme
se na zřízení dopravce ÚK. Co se
týká Krajské zdravotní (KZ), tak
zde se nám nepodařilo zastavit hlasování o Vedení Krajské zdravotní,
jež sdružuje pět nemocnic na severu Čech a v následujících letech
bude mít větší pravomoci než doposud. Podle opozičních politiků se
kraj, který společnost vlastní, tímto
krokem dobrovolně vzdal téměř
jakékoli kontroly. Ředitele KZ tak
už nyní bude volit představenstvo
firmy, ne rada kraje. Představenstvo navíc doposud mohlo uzavírat
smlouvy o půjčce či úvěru do 250
milionů korun, nově je to do 400
milionů korun včetně a může rozhodovat o převodu nemovité věci
v hodnotě do 40 milionů korun
včetně. Představenstvo KZ v podstatě má veškeré kompetence, které
dosud patřily radě kraje. Držíme se
našeho volebního programu, který
jsme svým voličům předložili a na
jehož základě jsme dostali hlasy.
Podporujeme volnočasové aktivity,
sportovní a klubovou činnost dětí
a mládeže. Zajímají nás projekty
s jasným přínosem pro rozvoj kraje. Ze sociální oblasti pracujeme
v současné době na sociálním bydlení. Naše práce v zastupitelstvu je
vidět, stále se nám nelíbí financování a pohyb v minusových číslech.
Je třeba změnit zastaralé myšlení,
poukazovat na nutné změny, které
je potřeba udělat pro efektivní fungování kraje. Naši voliči dali jasně
najevo, že se jim líbí náš volební
program. A na tom nezmění nic ani
ten fakt, že se spojily nezajímavé
programy jen s ohledem na sestavení koalice.

Ladislav Drlý (KSČM), krajský
zastupitel
Ústecký kraj měl to štěstí, že
do jeho zastupitelstva zvolili lidé
politiky, kterým jde o rozvoj kraje více, než o vlastní zviditelnění
a slávu. Diskuze, které probíhají
při přípravě materiálů v komisích
rady a výborech zastupitelstva jsou
věcné a bez osobního napadání.
Všechny kluby zastupitelů mají ve
výborech a komisích své zastoupení a jsou tedy průběžně informovány o připravovaných materiálech
a jen na nich záleží, jak s těmito
informacemi dále pracují. Většina
voličů si bohužel neuvědomuje, že
skutečná práce pro rozvoj kraje se
neodehrává na veřejném jednání
zastupitelstva a už vůbec ne na tiskových konferencích a v médiích.
Na zastupitelstvu jsou schvalovány „jen“ předem prokonzultované

materiály. A v médiích? Tam se
zpravidla prezentují ti, kteří mají
neúplné, jednostranné a zkreslené
informace, nemají zájem poznat
pravý stav věci, nemají zájem problém vyřešit, ale pouze chtějí upozornit na svou osobu. Naštěstí je
mnohem víc takových zastupitelů,
kteří když narazí na problém, zajdou na příslušný odbor krajského
úřadu, popř. za příslušným radním,
do příslušné komise nebo výboru,
problém si nechají vysvětlit a ve
spolupráci s odborníky navrhnou
řešení. To je potom standardním
postupem projednáno v radě nebo
zastupitelstvu. Obrovský kus odvedené práce, ovšem bez slávy a vavřínů, protože normální práce média
nezajímá. Takže za nejpozitivnější
v tomto volebním období považuji
to, že všechny kluby zastupitelstva,
v abecedním pořadí: ANO, ČSSD,
KSČM, ODS, SPD a SPO, spolupracují. Negativem je, že se nám
ještě nepodařilo smýt všechnu špínu, která byla v minulosti na Ústecký kraj naházena v souvislosti s činností ROP Severozápad. Kdo se
dnes dozví, že policie odkládá jednu
kauzu za druhou, že ministerstvo
financí při svých přezkumech konstatuje, že pochybení, která byla
v minulosti medializována, pochybeními nebyla? Proč Česká televize nevěnuje výsledkům přezkumu
stejně pozornosti, jako když na náš
kraj házela špínu?

Jiří Kulhánek (ODS), krajský
zastupitel
V zastupitelstvu kraje, kde jsem
od loňského podzimu nováčkem,
si připadám často, jak v Jiříkově
vidění. Ze zastupitelstva v Kadani
jsem zvyklý na dělnou atmosféru,
maximální připravenost úředníků
i uvolněných funkcionářů (jsme jenom dva) a hlavně zájem ze strany
všech zastupitelů o potřeby města.
V krajském zastupitelstvu je to jinak. Uvolněných funkcionářů je
16 a připravenost v řadě případů
slabá. Scénář jednání zastupitelstva je předem připraven a pečlivě
se hlídá, aby se nevybočilo. Návrhy
z opozice mají podobu „házení hrachu na zeď“. A to si dovolím tvrdit,
že podáváme jen podstatné a řádně zdůvodněné návrhy na změny
usnesení, které by přispěly k lepšímu a transparentnějšímu hospodaření a jednání kraje. Hesla a sliby
z předvolební kampaně vyčpěla,
spoléhá se na krátkou paměť voliče.
Zajelo se do starých kolejí. Takže
milí kolegové, osvěžme si paměť.
Výňatky předvolebních slibů: PRŮHLEDNÉ A TRANSPARENTNÍ
HOSPODAŘENÍ KRAJE (SPD/
SPO) - půl roku jsme bojovali za
to, abychom měli jako zastupitelé možnost alespoň rozhodovat
o rozpočtových změnách kraje nad
pět milionů! VRÁTÍME BEZPEČÍ
A POŘÁDEK NA NAŠE SÍDLIŠTĚ (ČSSD) - na toto heslo se bohužel úplně zapomnělo a přitom je to
zásadní problém kraje. CHCEME
V ROZPOČTU POSÍLIT DOTACE NA ZÁCHRANU A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK

(KSČM) - dali jsme pozměňovací
návrh na rozpočet 2017, kde jsme
chtěli navýšit rozpočet na opravu
památek a naopak snížit nadbytečné výdaje, např. zrušit tyto noviny,
na které se vydává ročně téměř 6
milionů, což je skoro stejně jako na
památky v kraji. Náš návrh nebyl
přijat, za to se podařilo odvolat pět
zkušených ředitelů galerií a muzeí
v našem kraji. Vraťme se všichni
v rámci rekapitulace prvního roku
působení v krajském zastupitelstvu
k našim slibům a plňme je, nebo se
o to alespoň pokusme.

Pavel Csonka (ČSSD), krajský
zastupitel
Zpočátku byla jednání zastupitelstva jakýmsi „oťukáváním“
politických stran zastoupených
v celém politickém spektru stran
a hnutí, jejichž členové uspěli a zasedli do zastupitelských křesel. Během prvního roku však předsedové
zastupitelských klubů našli k sobě
cesty, aby důležitá rozhodnutí
nebyla rozhodována jen těsnou
většinou zastupitelských hlasů.
Ústecký kraj má schválenou řadu
strategických dokumentů většinou
do roku 2020 tak, aby se překrývala volební období a byl zajištěn
rozvoj našeho regionu. V tomto
volebním období je zastupitelstvo
tvořeno z větší části úplně novými
zastupiteli, kteří se však rychle zapojili do orgánů kraje, tedy komisí
a výborů. Podařilo se stabilizovat financování investic Krajské
zdravotní, a. s. prostřednictvím
smlouvy o závazku veřejné služby.
Dalším důležitým krokem bylo
schválení stipendijního programu
pro nelékařský personál. Schválili
jsme nové dotační programy ve
zdravotnictví nasměrované především na prevenci a vzdělávání,
zvýšení komfortu pacientů lůžkové
péče a mnoho dalších. V sociální
oblasti rovněž se podařilo realizovat spousty projektů z Operačních
programů Zaměstnanost jako například Podpora sociálních služeb
(sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi), Qualitas pro praxis 2 (odborná podpora zavádění
standardů kvality), pokračující
spolupráce s Asociací poskytovatelů soc. služeb v ÚK. Dále je nutno
zmínit, že velmi kladně jsme hodnoceni národní radou pro osoby
se ZP z hlediska naplňování plánu
vyrovnání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením. Finančně
stabilizovat pracovníky v přímé
péči v našich pobytovkách. Mohl
bych pokračovat dále, ale není více
prostoru. Jsou věci, které se však
také plně nedaří. Ve zdravotnictví
se nedaří plně stabilizovat personální naplněnost lékařů a zejména
sestřiček. Toto je skutečné téma
na několik stran, neboť se jedná
o problém celorepublikový, proto ÚK, ale i KZ, a. s. přistoupil ke
stipendijním a motivačním programům. Velké rezervy vidím ještě
v dopravní obslužnosti regionu, ale
hlavně mezi regiony, když naši občané dojíždí za prací či na odborná
vyšetření.

Ústecký kraj

listopad 2017

3

Skibusy vyjedou do lyžařských středisek v Ústeckém kraji
P

rvní sezónní skibusy Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
vyjedou v neděli 10. prosince.
Do Krušných hor se s nimi dostanete za běžné jízdné DÚK.
Lyže nebo snowboardy vám navíc dopraví zdarma.
Se skibusovou linkou č. 585
z Jirkova a Chomutova se dostanete do sjezdařských areálů
Alšovka, Horní Halže, Loučná
pod Klínovcem, Klínovec, Boží
Dar i na německý Fichtelberg.
Běžkaři se s tímto skibusem

dostanou k trasám z Měděnce
(Kryštofovy Hamry), ke Krušnohorské lyžařské magistrále,
klínoveckým a božídarským
okruhům, Jahodové louce nebo
k německé Skiareně. Na skibus
585 můžete nastoupit na autobusových nádražích v Jirkově
v 8:05 nebo v Chomutově v 8:25.
Zpět odjíždí v 16:16 z Oberwiesenthalu a přes postupné zastávky ve všech střediscích se vrací
v 17:28 do Chomutova a v 17:40
do Jirkova.

DÚK posiluje přes zimu tradičně i linku č. 451, která jezdí od 10. prosince jako skibus
z Ústí nad Labem do lyžařského
areálu Telnice a k hřebenovým
běžkařským trasám v Krušných
horách. Autobus vyjíždí vždy
v 9:04 v Ústí nad Labem od divadla a zpět jezdí v 16:16 ze Zadní
Telnice.
Skibusy DÚK na Klínovec
a na Telnici jedou o všech víkendech a státních svátcích a budou
v provozu do 1. dubna 2018.

Skibusy pojedou také na Klínovec, kam za lyžováním jezdí tisíce lidí ročně.

Změny železničních a autobusových linek Autobusové linky v Děčíně změní čísla
novým jízdním řádem od 10. prosince 2017
V Děčíně budou nově jezdit
Dopravy Ústeckého kraje od 10. 12. 2017 Sdojde
k přečíslování linek spojů v městské
linky pod těmito čísly:
Přehled změn železničních linek
linka

popis změny
všechny vlaky relace Most - Plzeň budou nově
provozovány společností GW Train Regio

R 25

Plzeň – Žatec

U1

prodloužení trasy vlaku 6862 o úsek Krupka-BoÚstí nad Labem hl. n. – Klášterec nad Ohří hosudov (3.58) – Teplice (4.03) - vlak 6860 - pro
ranní dojížďku za prací do Teplic a Chotějovic

U1

Děčín hl. n. – Ústí nad Labem

6962 (14:28 z Ústí nad Labem směr Děčín)

U2

Karlovy Vary- Klášterec nad Ohří-Most

posun odjezdu vlaku 17613 (14:19 z Klášterce
nad Ohří směr Kadaň-Prunéřov) tak, aby tvořil
přípoj od vlaku 7056 v Kadani-Prunéřově;

U4

Ústí nad Labem hl. n. –
Praha Masarykovo nádraží

doplněno zastavení vlaku 1993 v Dolních Zálezlech (0:39); mírná úprava časových poloh
vlaků 6940 (4:37 z Roudnice nad Labem směr
Ústí nad Labem)

U8

vlak 6669 z Rumburku do Děčína pojede později (doposud 21:00, nově 21:12) – důvodem pro
Děčín hl. n. – Česká Kamenice – Rumburk
změnu je zkrácení přestupní doby v Děčíně na
vlak linky U1

U 14

Lužná u Rakovníka – Chomutov

mírný časový posun vlaku 16805 (z Chomutova
14:12 do Žatce 14:41)

U 16

Kadaň-Prunéřov – Poláky

posunutí vlaku 17650 (14:03 Kadaň-Prunéřov
směr Poláky)

U 21

Roudnice nad Labem – Bříza obec

vlak 19619 (so, ne , sv.) posunut o 5 minut dříve
(z Bříza obec 15:11) z důvodu zajištění přestupní vazby v Roudnici nad Labem na vlak do Prahy

U 40

Louny – Kralupy nad Vltavou

zrušen pár vlaků v 8:21 1652 (ze Slaného směr
Louny 8:21 so, ne, sv.) a 1653 (z Loun směr Slaný 17:13 so, ne, sv.)

Přehled změn autobusových linek
číslo
linky

popis změny

hromadné dopravě v Děčíně. Ty jsou plně integrované do systému Dopravy Ústeckého kraje a jsou
na nich vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK
v papírové i elektronické podobě. Právě příslušnost do integrovaného systému DÚK je důvodem
přečíslování.
Město Děčín je v tomto směru třetí po Teplicích
a Bílině, kde byly linky přečíslovány již začátkem
září letošního roku. Tento krok je nezbytný pro
zpřehlednění a zajištění unikátnosti čísel linek zapojených do DÚK. Změna čísel nebude nijak složitá, ke stávajícím číslům linek bude přidána 2, resp.
20. To znamená, že například autobusová linka číslo 1 jezdící z Chrochvic k nemocnici bude nově vozit
cestující pod číslem 201. Koncové číslo tedy zůstává stejné a pro cestující se víceméně nic nemění.

201
202
204
207
208
209
210
212
214
217
229
232
233
237

Chrochvice – Nemocnice
Bynov – Staré Město
Letná – Březiny
Želenice – Pod Nemocnicí
Autobusové nádraží – Velká Veleň
Autobusové nádraží – Nebočady
Krásný Studenec – Maxičky
Bělá – Folknáře
Škrabky – Loubí, Podskalí
Autobusové nádraží – Zámek
Bynov – Nebočady
Želenice – Nebočady
Chrochvice – Bynov
Chrochvice – Nemocnice

Autobus do Želenic bude mít místo „sedmičky“ číslo 207. Foto: doprava.com

ZIMNÍ FOTOSOUTÌŽ
„VEØEJNÁ DOPRAVA V TARIFU DÚK SE ZIMNÍ TÉMATIKOU“

422

Benešov nad Pl. - Česká Kamenice - školní spoj z České Kamenice do Benešova nad
Kunratice
Ploučnicí pojede o 2 min dříve (7:15-7:37)

423

Benešov nad Pl. - Žandov - Verneřice

stávající spoj z Žandova do Verneřic ve 13:30
bude odjíždět ve 13:35 po dojezdu spoje z České
Lípy

436

Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská
Kamenice - Jetřichovice, Vysoká Lípa

některé spoje pojedou ze/do zastávky Děčín,
aut. nádr.

544

Lužice - Most - Strupčice

ranní spoj z Mostu do Lužice nebude nově zajíždět do Svinčic, obsluha Svinčic bude zajištěna
při cestě zpět z Lužice do Mostu

632

Úštěk - Úštěk, Konojedy

vznikne nová zastávka Úštěk,Ličenice,rozc. pro
obsluhu stejnojmenné místní části

634

Štětí, Hněvice - Štětí, Újezd

mírný posun spojů pro dodržení návazností na
vlaky, to se ojediněle promítne i do jiných linek

635

Úštěk - Hoštka - Štětí - Roudnice n. L.

mírný posun spojů pro dodržení návazností na
vlaky, to se ojediněle promítne i do jiných linek

637

Litoměřice-Brozany nad Ohří
-Libochovice

mírný posun dojezdu školního spoje z Brozan
nad Ohří do Libochovic

685

Štětí-Hoštka-Roudnice nad Labem
-Libochovice

změna názvu zastávky Vrutice, Svařenice na
Vrutice, Svařenice, Vrbická (stávající název využívá jiná zastávka v obci); změna názvu zastávky
Radovesice na zastávku Radovesice, náves, (stávající název je využíván pro dvě různé zastávky
na jiných místech v obci)

FOŤTE JAKÉKOLIV DOPRAVNÍ PROSTØEDKY,
VE KTERÝCH PLATÍ JÍZDENKY DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE
V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH (SNÍH NEBO VIDITELNÌ ZIMNÍ POÈASÍ)

741

Žatec-Kounov-Pnětluky

nový pár spojů z Žatce do Nečemic, ze Žatce
v 17:05

Ocenìno bude 30 nejlepších fotografií (turistické batùžky, trièka, USB flash disky 8GB).

U 40

Louny – Kralupy nad Vltavou

zrušen pár vlaků v 8:21 1652 (ze Slaného směr
Louny 8:21 so, ne, sv.) a 1653 (z Loun směr Slaný 17:13 so, ne, sv.)

Poslat mùžete až 3 fotografie.

Soutìž probíhá od 1. 11. 2017 do 1. 3. 2018

Pravidla soutìže na www.dopravauk.cz a na Facebooku Dopravy Ústeckého kraje
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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.

Ležáky Labuť, Pivní speciály Labuť - v historickém jádru
města Litoměřice, ve sklepích
původního secesního hotelu
najdete Minipivovar Labuť.
Vaří zde poctivé české pivo,
sládci neustále dohlížejí na
vysokou kvalitu piva ve všech
fázích výroby včetně výčepu.
Při návštěvě ochutnáte ležáky
plzeňského typu nebo sezónní
vícestupňové speciály oceněné
značkou ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®. Pro
lepší požitek z chuti jsou piva

Labuť nefiltrovaná a nepasterizovaná, jsou tedy přírodním
produktem. Piva značky Labuť
jsou na vzhled kalná, chuťově
plná a dobře pitelná. Každé
pivo Labuť díky originální receptuře získává osobitý charakter. Přijďte ochutnat pivo s výjimečně bohatou, zakulacenou
chutí do sklepení historického
jádra Litoměřic.

Vyšívané textilní výrobky
s motivy z Českosaského Švýcarska - Lenka Mészarosová

Originální autorská keramika
získala titul KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

z Varnsdorfu vyrábí originální textilní výrobky, především
kabelky, tašky, kapsičky apod.
Jelikož má výtvarnice blízko
k přírodě, navrhuje a aplikuje
na výrobky výšivky inspirované
přírodními motivy z Českosaského Švýcarska. Pro výrobky
navrhuje vlastní střihy a vlastní
šitou tvorbu, doplněnou strojovou výšivkou. Podařilo se jí
navázat spolupráci s lokální
textilní výrobnou, takže i látky,
které používá, pochází z regionu. Při výrobě je kladen důraz
na kvalitu a preciznost řemeslného zpracování. Skupina výrobků s výšivkami motivů ledňáčka a rysa byla certifikována
značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.

Dobrou školou je pro letošní rok Gymnázium
Jateční a obchodní akademie v Pařížské

V

rámci každoroční porady
ředitelů středních škol bylo
deset vítězných škol oceněno.
Ceny vítězům předal náměstek
hejtmana pro oblast školství,
mládeže a sportu Petr Šmíd
a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost
Radmila Krastenicsová. Letošním vítězem motivační soutěže
Dobrá škola, kterou každoročně
Ústecký kraj vyhlašuje, je ústecké Gymnázium Jateční a obchodní akademie v Pařížské ulici
v Ústí nad Labem.
Motivační soutěž je rozdělena
do dvou kategorií – gymnázia
a střední odborné školy. Vítězná
škola má právo užívat titul Dobrá
škola Ústeckého kraje. Letošního
ročníku se aktivně zúčastnilo celkem 23 škol zřizovaných krajem,
z nichž deset vítězných si mezi
sebou podle získaných bodů rozdělilo celkem čtyři miliony korun.

V rámci motivační soutěže
Dobrá škola je hodnocen například podíl žáků s vyznamenáním, účast na olympiádách,
středoškolská odborná činnost,
vědomostní soutěže, odborné
profesní soutěže apod. Posuzuje
se také spolupráce s VŠ a jiný-

mi vzdělávacími institucemi či
spolupráce se zaměstnavateli
a sociálními partnery, zajištění
vzdělávacích kurzů a exkurzí,
vydavatelská činnost, vyrovnaný
roční rozpočet školy, projektová
činnost a také vnitřní motivační
nástroje pro pedagogy.

Mezi gymnázii zvítězilo to ústecké v Jateční ulici. Odměnu a cenu převzal ředitel Alfréd Dytrt.

Originální autorská keramika ze Zaječic - jedinečné výrobky tvarem, barvou i provedením,
to je autorská keramika Romany
Kášové ze Zaječic. Na hrnčířském kruhu jsou ručně vytáčené
užitkové i dekorativní hrnčířské
výrobky – misky, talíře, pokličky, hrnky, korbely, konvičky,
vázy, květináče atd. Keramika je
také modelovaná – figury, sošky,
kachle, dekorace atd. Povrchově
jsou výrobky dále zušlechťovány pomocí glazur, barev a oxidů
kovů a následně jsou vypalovány
výhradně v peci na dřevo při teplotě 1100 stupňů Celsia. Oheň
propůjčuje výrobkům z této dílny pevnost a výborné termoizolační vlastnosti; povrch nádob ze
Zaječic zůstává chladný a horké
tekutiny v nich si přitom dlouho
zachovají svou původní teplotu.

je sounáležitost místního obyvatelstva s regionem.
Je distribuován do informačních center v kraji
a dle možností do dalších turisticky atraktivních
míst v České republice, je prezentován na výstavách cestovního ruchu a agrosalonech. V elektronické podobě je katalog umístěn na turistickém
portálu Brána do Čech a na webu Ústeckého kraje,
také ho poskytneme na vyžádání (do vydání zásob)
všem, kteří o něj projeví zájem. Uzávěrka této výzvy je dne 30. 11. 2017. O katalog je velký zájem.
Věříme, že i touto cestou informace v něm uvedené
přispívají ke zvýšení zájmu o zdejší produkty jak
mezi místními tak mezi návštěvníky kraje.
Připravil: Odbor regionálního rozvoje

Grafické veduty Ústeckého
a Karlovarského kraje - v Galerii 21 v Lounech vám Petr Růžička nabízí zhotovení originálních a netradičních dárkových,
propagačních a reklamních
předmětů, artefaktů ve formě
závěsného adjustovaného grafického listu v rozměrech vycházejících z rozměrové řady
běžně dostupných rámečků na
fotografie. V nabídce je více

Srbové založili místní akční skupinu za pomoci Ústeckého kraje

Ú

stecký kraj již několik let úzce spolupracuje
s regionem jižního Banátu v Srbsku na projektech rozvojové spolupráce. Cílem letošního
projektu bylo nastavit a zahájit proces založení
místní akční skupiny v regionu Vršac na základě
přenosu know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořit kontakt mezi subjekty na
české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.
Ve dnech 31. 10. – 4. 11. 2017 navštívil pracovní
tým Ústeckého kraje, vedený předsedou Výboru
pro zdravotnictví Pavlem Csonkou, partnerský region Vršac v Jižním Banátu v Srbsku, kde se setkal
se svými srbskými kolegy, aby společně zakončili
projekt pod názvem Založení místní akční skupiny
v regionu Vršac – přípravná fáze a přenos know-how.
Srbští partneři se v průběhu letošního roku seznámili s fungováním místních akčních skupin
(dále jen MAS) v Ústeckém kraji. Při návštěvě našeho regionu v červnu byla první hostitelskou místní akční skupinou MAS Český sever z Varnsdorfu.
Druhou hostitelskou místní akční skupinou byla
MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Místní akční

skupina je v podstatě dobrovolné a neziskové partnerství občanů a právnických osob, hájících veřejné a soukromé socioekonomické zájmy. Účelem je
zajištění udržitelného rozvoje regionu.
Získané poznatky Srbové dokázali zpracovat do
zakládacích listin své místní akční skupiny, kterou
nazvali a zaregistrovali pro názvem SELO PLUS.
Jedná se o první místní akční skupinu v Srbsku,
která byla založena po českém vzoru. Rozkládá
se na území měst Plandiště, Vršac a Bela Crkva
a spadá pod ni 51 obcí. Členové české delegace se
zúčastnili 3. listopadu slavnostního otevření sídla místní akční skupiny v obci Vlajkovać a při této
příležitosti byly uzavřeny partnerské smlouvy mezi
akční skupinou SELO PLUS a MAS Český sever
a MAS Sdružení Západní Krušnohoří. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura a Ústecký kraj.
Zpracovala: Mgr. Petra Ludwigová

Vítězové společné vstupenky do zoo vyrazí k tuleňům

Katalog řemesel nabídne seznam H
regionálních výrobků z regionu
Ú
stecký kraj připravuje aktualizaci brožury
Katalog řemeslné výroby 2018. Katalog nabízí přehled o výrobcích a produktech řemeslníků, drobných výrobců a zemědělců v našem kraji.
Najdete zde tipy na dárky a dárkové či propagační
předměty, které hodnotou svého zpracování reprezentují náš kraj.
V katalogu najdete aktuální držitele regionálních značek České středohoří regionální produkt®, Českosaské Švýcarsko regionální produkt®, Krušnohoří regionální produkt®, Poohří
regionální produkt®; výrobce potravin oceněné
certifikátem Regionální potravina Ústeckého kraje 2017 a certifikátem O nejlepší potravinářský
výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče
2017. Pro uvedení v katalogu nemusí mít vaše výrobky a produkty regionální značku, ale můžete ji
mít nebo o certifikaci uvažovat. Základním parametrem uvedení v katalogu je původ v Ústeckém
kraji, kvalita výrobku a jeho jedinečnost, plynoucí
ze vztahu k regionu. Nyní připravujeme podklady
a opět hledáme nové tváře. Pokud splňujete parametry a chtěli byste být v katalogu uvedeni, zašlete
kontaktní údaje: Jméno a příjmení – Kontakt (mobil, email) – Adresa – Druh výrobku – Fotografie.
Vše poslat emailem na: info@branadocech.cz.
Uveřejnění v Katalogu řemeslné výroby je zdarma. Katalog slouží k podpoře místní ekonomiky,
pomáhá v reklamě a propagaci produkce a posilu-

než 200 zpracovaných námětů
(např. Chomutov, Most, Litvínov, Duchcov, Osek, Teplice,
Ústí nad Labem, Děčín, Lovosice, Hazmburk, Litoměřice,
Louny, Nový Hrad Jimlín, Žatec
či Postoloprty) architektonických, kulturních a přírodních
dominant našeho kraje a autor je
připraven a schopen zcela originálně zpracovat Vaši dominantní tématiku a vytvořit osobitý,
reklamní a propagační předmět.
Regionální značkou POOHŘÍ
regionální produkt® jsou certifikovány grafické veduty Ústeckého a Karlovarského kraje.

ned 809 vstupenek se prodalo v rámci projektu s názvem Jeden kraj – tři různé zoo.
Návštěvníci tří zoologických
zahrad Ústeckého kraje, tedy
Podkrušnohorského zooparku
Chomutov, Zoo Děčín a Zoo
Ústí nad Labem mohli od začátku dubna zakoupit zvýhodněnou vstupenku a navštívit s ní
všechny zmíněné zahrady.
Ti návštěvníci, kteří to stihli až do konce letošního října,
byli zapojeni do slosování a už
na jaře 2018 se dozvíme vítěze.
A bude jich hned deset. „Hlavní
výhodou společné vstupenky je
její cena. V rámci tohoto projektu vyjde o desítky korun levněji
než běžné vstupné. Jsme velmi
rádi, že můžeme podpořit akci,
kde se dokázaly domluvit hned
tři zoo a připravit zajímavých
program nejen pro rodiny s dětmi,“ uvedl radní Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu
Zdeněk Matouš.
Vítězové z loňského roku si
užili vyhlášení ve výběhu ústeckých slonů, ti letošní se mohou
těšit na návštěvu Podkrušnohorský zoopark v Chomutově,
kde se podívají k tuleňům kuželozubých. A i na ně určitě čeká
nejen krmení těchto zvířat, ale

také zajímavé ceny včetně víkendového pobytu na Klínech.
Do letošního ročníku se zapojilo
o 461 osob více než v loňském
roce. V přípravě je už tato zvýhodněná akce na vstupenky
i pro příští rok. Znovu odstartuje 1. dubna a ke vstupence ve
formě pohlednice obdrží návštěvníci v každé zoo i originální
magnetky.

Ústecký kraj
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Střední škola zřizovaná Ústeckým krajem otevřela učebnu pro přípravu nutričních terapeutů

V

yšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,
Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola,
Most, příspěvková organizace
Ústeckého kraje, otevřela za
účasti hejtmana Oldřicha Bubeníčka v pátek 3. listopadu
slavnostně novou učebnu DNT
s kuchyní v objektu domova
mládeže pro praxi studentů nového studijního oboru.
Záhadné označení „učebna
DNT“ odhalila přítomným ředitelka VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ

Jitka Hašková: „Cílem nového
studijního programu Diplomovaný nutriční terapeut je
připravit nejen odborníka na
tak zvanou zdravou výživu, ale
i absolventa, který bude schopen samostatně působit v preventivní péči, v péči o nemocné
a v problematice výživy všech
věkových skupin,“ představila
nový obor ředitelka Hašková.
„Nový studijní program považuji za velmi užitečný a potřebný. Přeji škole, aby se jí dařilo získávat zájemce pro tento
program. Na nutriční terapeuty

čekají i naše zdravotnická zařízení, aby mohla dál zlepšovat
péči o ty, kteří mají problémy
způsobené například poruchami výživy,“ komentoval otevření nové učebny hejtman Bubeníček.
Slavnostního otevření praktické učebny se zúčastnila
i předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK Radmila Krastenicsová. Investici do nové učebny
podpořil částkou 2,2 mil. Kč
Ústecký kraj, který je zřizovatelem školy.

Program Diplomovaný nutriční terapeut je vyšší odborné
tříleté studium pro absolventy
střední školy s maturitní zkouškou. Studium zahrnuje moduly
medicínského základu, humanitní předměty, moduly orientované na zdraví a předměty
ekonomicko-informativní.
Nutriční specializace zahrnuje
nauku o potravinách, o výživě
člověka, o fyziologii výživy, potravinářskou chemii, základy
přípravy pokrmů a technologie
přípravy pokrmů a dále léčebnou výživu a dietologii.

Slavnostní otevření učebny.

První krajský veletrh „Jak na společné vzdělávání“ pomohl pedagogům i rodičům Hamerští truhláři nastartovali
d minulého školního roku popřát, aby veletrh přinesl očeká-

O

se vzdělává více dětí s postižením v běžných základních
školách. Na tuto velkou změnu
ministerstvo nepřipravilo ředitele škol ani učitele, kteří jsou
vystaveni další administrativní
a pedagogické zátěži. Proto se
Krajský úřad Ústeckého kraje
rozhodl podpořit učitele i odbornou veřejnost osvětovou akcí
„Jak na společné vzdělávání“.
Veletrh zahájil hejtman Oldřich
Bubeníček.
„Považuji tuto akci za velmi
prospěšnou a užitečnou. Dochází zde nejen k výměně zkušeností
v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením či se specifickými vzdělávacími potřebami, ale
představuje se zde celá škála pomůcek pro postižené děti. Pro pedagogy je dnes připravena i řada
seminářů. Takže mi nezbývá než

vanou pomoc učitelům a poděkovat organizátorům a pedagogům
za to, že se problematice společného vzdělávání aktivně věnují,“
řekl v úvodu veletrhu Oldřich Bubeníček.
Při zahájení akce předal hejtman šek hudebně nadanému patnáctiletému žákovi z ústeckého
gymnázia Jakubovi Říhovskému
se zdravotním postižením.
Účastníci se mohli seznámit
s pomůckami pro postižené děti.
Odborníci poradili, jak pracovat
s problémovým žákem, žákem
s mentálním postižením, jak
vhodně využít asistenta pedagoga a mnohé další. Krajský úřad
myslel také na rodiče těchto dětí,
kterým byli k dispozici ke konzultacím pracovníci pedagogicko-psychologické poradny a odboru
sociálních věcí.

úspěšnou zahraniční spolupráci

B

ěžné truhlářské činnosti
zvládají hamerští truhláři
a umělečtí truhláři s přehledem.
Vedle nich se ale učí i specifické
práce, které mohou využít třeba
při rekonstrukcích historických
budov. V takových případech je
nutné zachovat původní technologický postup. Jak na výrobu
špaletového okna jim poradili až
na Slovensku.
Sedm žáků ze Střední odborné školy v Litvínově – Hamru
vyrazilo v říjnu na čtrnáctidenní stáž do Krásna nad Kysucou.
Obsahem stáže s názvem „Jedeme na zkušenou!“ byla výro-

ba dvojitého špaletového okna.
Celý projekt získal podporu
v rámci programu Erasmus+.
Dnes už se sice běžně nepoužívá, ale třeba památkáři mohou chtít u historických budov
zachovat původní okna a pak
se musí vyrobit na zakázku,“
popisuje učitel odborného výcviku Miroslav Findeis. Výroba
se uskutečnila ve spolupráci
s partnerskou Strednou odbornou školou drevárskou a stavebnou. „Partnerská škola disponuje jinými stroji, než my. Žáci
tak měli možnost vyzkoušet si
nové věci,“ doplňuje Findeis.

Hudebně nadaný patnáctiletý žák z ústeckého gymnázia Jakub Říhovský se zdravotním postižením získal od hejtmana finanční šek.

Veletrh Sokrates 1 lákal budoucí žáky středních škol

V

e sportovní hale v Mostě byl
v neděli 5. listopadu zahájen
16. ročník dvoudenního veletrhu
středního vzdělávání SOKRATES
1. Akce se uskutečnila pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka, který se také zúčastnil
slavnostního zahájení a prohlédl si
stánky prezentujících se škol.
„Jsem na tomto veletrhu již poněkolikáté a myslím si, že má v našem regionu už svou tradici. Opět
zde vidím spoustu vystavovatelů,
kteří návštěvníkům představí možnosti vzdělávání, a já věřím, že až

nějakou z vybraných škol dostudují, že neodejdou za prací jinam, ale
své vzdělání zúročí v našem Ústeckém kraji,“ řekl v úvodu hejtman
Oldřich Bubeníček.
Slavnostní zahájení se konalo za
přítomnosti litvínovské místostarostky Eriky Sedláčkové, předsedy Okresní hospodářské komory
Most Rudolfa Junga a generálního
ředitele ČEZ Energetické produkty, s.r.o, Pavla Donáta.
Akce je určena hlavně pro žáky
posledních ročníků základních
škol a jejich rodiče s cílem usnad-

nit žákům volbu jejich dalšího
vzdělávaní a ujasnění jeho směru.
Na veletrhu se letos prezentovalo
27 škol. „Smyslem veletrhu je podpořit zájem veřejnosti o vzdělávání
žáků a dospělých, a tím přispět
k lepší informovanosti veřejnosti
o možnostech vzdělávání nejen

v regionu,“ řekla ředitelka OHK
Most Jiřina Pečnerová.
Veletrh pořádá Okresní hospodářská komora Most ve spolupráci
s ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
a Úřadem práce České republiky
a Krajskou pobočkou v Ústí nad
Labem.

Na zdravotnické škole se
uskutečnil mezinárodní projekt

N

Studenti z chomutovské SPŠ a VOŚ předvádějí, co všechno dokáže robot.

Nejlepší vysokoškoláci byli oceněni Dobrým listem komory

O

kresní hospodářská komora Most již podeváté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých škol
a vyšších odborných škol, členů
OHK Most, Dobrým listem komory. V letošním roce převzalo
toto prestižní komorové ocenění z rukou předsedy OHK Most
Rudolfa Junga, primátora města
Mostu Jana Paparegy a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého
kraje Radmily Krastenicsové
dvacet nejlepších absolventů.
Nad touto akcí převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje
pan Oldřich Bubeníček. Akce
se konala za účasti zástupců
vysokých škol, jejichž absolventi ocenění získali.

V letošním roce byl udělen
v pořadí již 500. Dobrý list komory, který získal absolvent
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, Přírodovědecké
fakulty Petr Aubrecht v oboru

Vánoční jízdy modelové železnice
Železniční modeláři VOŠ a SPŠ Děčín zvou všechny milovníky železniční romantiky na tradiční Vánoční jízdy modelové železnice.
V budově děčínské průmyslovky na Letné (Slovanská 1000/55)
bude k vidění funkční modelové kolejiště vícero typů. Návštěvníci
také zhlédnou provoz motorové i elektrické trakce - včetně úzkorozchodné dráhy. Na malé i velké návštěvníky se železniční modeláři těší v pátek 15. prosince od 15 do 18 hodin a v sobotu 16.
prosince od 9 do 16 hodin.

Varnsdorfská střední škola v novém
Ústecký kraj plánuje rozsáhlou modernizaci komplexu budov
Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné
školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu. „Jsem přesvědčen, že periferní regiony Ústeckého kraje si zaslouží minimálně
stejnou podporu, jako jeho jádrové oblasti, proto jsme si řekli, že
zásadním způsobem zmodernizujeme páteřní školu ve Šluknovském výběžku. Celková koncepce spočívá nejen v rekonstrukci
opláštění a modernizaci vnitřních prostor stávajících objektů školy, ale také v opuštění, případně demolici těch objektů, které již
škola nepotřebuje. Pomyslnou třešničkou na dortu by měla být výstavba nové tělocvičny, která bude sloužit nejen žákům školy, ale
v odpoledních hodinách také všem občanům Varnsdorfu.“ uvedl
náměstek hejtmana Petr Šmíd. Ústecký kraj předpokládá, že celková investice bude ve výši 110 milionů korun.

žáci hamerské školy při práci.

Aplikované nanotechnologie.
Při této příležitosti byl také oceněn historicky sedmým Dobrým
listem komory speciál za první
místo v matematické soutěži LOGIK, žák základní školy

Ocenění vysokoškoláci a jejich slavnostní den.

Most, J. Arbesa Jiří Drexler.
Soutěž, jejímž pořadatelem bylo
Podkrušnohorské gymnázium
Most, se konala pod záštitou
mostecké komory, za účasti ředitele gymnázia Karla Vacka.

a Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole
zdravotnické v Ústí nad Labem
se uskutečnilo pracovní setkání
projektu KA2 Erasmus+ Lucky
You Getting Older in Europe
(v překladu Máte štěstí, že stárnete v Evropě).
Jednalo se o páté setkání projektu, ve kterém škola vytváří
vzdělávací program pro poskytovatele sociálního a zdravotnického vzdělávání, jehož cílem je
zlepšovat základní znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti
podpory vedení zdravého a aktivního života stárnoucí populace. Projekt Lucky You Getting
Older in Europe je založen na
pěti položkách Komplexního geriatrického hodnocení (Comprehensive Geriatric Assessment).
Pět setkání nad pěti částmi
CGA (funkčnost, výživa, sociální oblast, deprese a kognitivita)
se uskutečňuje během jednoho
roku a rámuje je zahajovací a závěrečná schůzka. Každá zúčastněná země má za úkol připravit
jednání o jednom tématu CGA.
Položky jsou vybírány pro partnerské země podle jejich předchozích znalostí, výzkumné práce a praktických zkušeností.

V Ústí nad Labem byla tématem deprese seniorů. Ve
třech pracovních dnech byly po
úvodním semináři MUDr. Zory
Olejárové a následné diskusi
o kazuistice vytvořeny pracovní skupiny, které zpracovávaly
jednotlivé části této problematiky. Koordinátoři projektu věří,
že díky rozmanitosti pohledů
– v projektu jsou zastoupeny
střední školy, vyšší odborné školy, univerzita a nemocnice; týmy
jsou při každém setkání složené
z pedagogů, studentů a zdravotníků všech zúčastněných zemí
(Belgie, Česká republika, Finsko, Island, Lotyšsko, Španělsko) – vzniká skutečně užitečný
a inspirativní materiál.
Připravila: Mgr. Ida Vohryzková, koordinátorka projektu

Účastníci projektu se sešli
v ústecké škole.
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Seznamte se blíže s laureáty Ceny hejtmana za rok 2016
Cenu hejtmana za rok 2016
v oblasti sociální a zdravotní
včetně záchrany lidského života získal ředitel Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje MUDr. Ilja Deyl, za vědu
a výzkum Prof. Ing. Pavel Janoš,
CSc., v oblasti kultury uspěla
vedoucí divadelního souboru
v Krupce Jana Urbanová a za
sport obdržel cenu zakladatel
a organizátor mezinárodního
ženského cyklistického závodu Tour de Feminin Jiří Vích.
V tomto vydání si představíme
první dva jmenované.

Cena hejtmana v kategorii
Věda a výzkum:
Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.,
profesor Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
Profesor Pavel Janoš se zabývá vývojem nových materiálů
a technologií pro ochranu životního prostředí, hodnocením
vlivů průmyslových a jiných činností na životní prostředí, podílí
se na přípravě řízení výzkumných a dalších projektů. Podílel
se na založení tzv. velké výzkumné infrastruktury NanoEnviCz
či Centra pro výzkum toxických

látek v životním prostředí CADORAN. Je spoluřešitelem řady
grantů udělených Grantovou
agenturou ČR fakultě nebo pra-

covišti Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži, příp. pracovištích VŠCHT v Praze či Ústavu
chemických procesů Akademie
věd ČR v Praze Suchdole. Prof.
Janoš je autorem více než stovky
vědeckých prací, deseti patentů a řady studií a výzkumných
zpráv.
Cena hejtmana v kategorii
sociální a zdravotní oblasti
včetně záchrany lidského života:
MUDr. Ilja Deyl, lékař a ředitel ZZS ÚK
MUDr. Ilja Deyl je ředitelem Zdravotnické záchranné

služby Ústeckého kraje, lékař
s atestací v oboru anesteziologie
a urgentní medicína. Zasadil se
nejen o rozvoj oboru urgent-

ní medicína (je soudní znalec
v oboru, externí lektor Institutu
postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví, členem výboru
Společnosti urgentní medicíny
a medicíny katastrof České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, člen akreditační
komise Ministerstva zdravotnictví pro tento obor), ale zejména
o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji
a podílel se i na zavedení a rozvoji letecké záchranné služby
v kraji.
V prosincovém vydání si představíme zbylé dva laureáty.

Větruši uděleny služební medaile Hasičského
Ocenění bezpříspěvkových dárců Na
záchranného sboru ČR u příležitosti státního svátku 28. října
krve Zlatým křížem ČČK 2. třídy
N
V

sobotu 21. října byly v Mostě na krajském slavnostním
shromáždění předány 50 dárcům krve Zlaté kříže Českého
červeného kříže 2. třídy jako ocenění za 120 a více bezpříspěvkových odběrů. Této události se
zúčastnili zástupci oblastních
spolků Českého červeného kříže
(ČČK) Most a Teplice, představitelé Ústeckého kraje a společnosti Krajská zdravotní.
„Dobrovolné
dárcovství
krve vnímám jako velmi záslužnou věc. I jedno darování
krve může zachránit něčí lidský život. Vy už jich máte přes
120, a proto si zasloužíte mé
uznání a poděkování. Pokud
vám zdravotní stav dovolí, byl
bych rád, kdybyste v této záslužné činnosti pokračovali,“
řekl v úvodu hejtman Oldřich
Bubeníček, nositel Zlatého
kříže ČČK 2. třídy za 123 bezpříspěvkových odběrů krve.

Předseda představenstva Kraj
ské zdravotní, a.s., Jiří Novák při
poděkování dárcům připomněl,
že v kraji je registrováno přes
17 tisíc dárců krve a bez nich by
nebylo možné zachraňovat životy například při těžkých úrazech
a provádět řadu operací. „Populace, která dává bezplatně krev,
bohužel stárne a noví dárci nepři-

bývají, jak by bylo třeba. O to více
si cením vašeho rozhodnutí,“
dodal Novák.
Ocenění spolu s hejtmanem
předávala dárcům Alexandra
Svobodová, ředitelka Oblastního spolku ČČK Teplice. Mezi
oceněnými byla i „rekordmanka“ v počtu odběrů – paní Lenka
Hamplová z Loun se 151 odběry.

Dárkyně krve Lenka Hampelová má za sebou již 151 odběrů.

a hlavním sále zámečku
Větruše v Ústí nad Labem
se poslední říjnový den uskutečnilo, v rámci oslav státního svátku 28. října, předání služebních
medailí Hasičského záchranného sboru ČR. Medaile udělil oceněným Roman Vyskočil, ředitel
Hasičského záchranného sboru
ÚK a hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Pro medaile za věrnost II. (20
let služby a vzorné plnění služebních povinností) a III. stupně (10 let služby) si přišlo 35
oceněných, z toho jedna žena.
V úvodním proslovu k oceněným vyzdvihl ředitel HZSÚK
Roman Vyskočil také práci na
odklízení škod po ničivém větru.
„V celém kraji jsme zaznamenali
téměř šest stovek událostí. Na
operačním středisku, kde zkolabovala veškerá technologie,
museli příslušníci operačního
střediska pracovat v extrémních
podmínkách. Za to bych jim

chtěl vyjádřit poděkování, jak
to zvládli. Velký dík samozřejmě
patří také zasahujícím profesionálům i dobrovolným hasičům,“
uvedl Vyskočil.
K jeho pochvalným slovům se
přidal i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. „Za kraj
bych chtěl říct, že si vaší práce
velmi vážíme. Občané našeho
regionu se na vás obracejí s vel-

kou důvěrou. Vím, že je to práce sice náročná, ale na druhou
stranu pomáháte lidem, což je
na tom to nejhezčí. Přeji všem
pevné zdraví, abyste mohli sloužit co nejdéle.“
Jako hudební zpestření přišli
hasičům zahrát na dechové nástroje členové Základní umělecké školy Evy Randové z Ústí nad
Labem.

Medaile za věrnost předával hasičům Roman Vyskočil (vpravo), ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.

ICUK rozběhl v regionu inovační projekty za téměř 15 milionů Ústecký kraj podpoří smart region

I

novační centrum Ústeckého kraje (ICUK)
oslavilo na podzim dva roky od svého založení. Plnohodnotně funguje od září loňského roku a po 14 měsících má za sebou první
úspěchy podložené jasnými čísly.
Firmy a výzkumné organizace realizovaly s podporou ICUK společné inovační
projekty v objemu 14,6 milionů korun.
Částka zahrnuje mimo jiné i historicky
nejvyšší smluvní spolupráci Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně s globálním dodavatelem systémů pro bezpilotní řízení
aut společností Valeo. Projekt rozběhlo
právě ICUK.
„Díky této spolupráci se v regionu objevilo smysluplné pracovní uplatnění na
vývoji aut bez řidiče pro až 200 studentů.
Navíc jsme vzbudili zájem o region u glo-

bální firmy s velmi vysokou přidanou hodnotou,“ říká ředitel ICUK Tomáš Siviček.
Další činností ICUK je podpora podnikání. V říjnu začal již třetí běh jeho podnikatelského inkubátoru StartUp Go!,
kterého se aktuálně účastní devít začínajících podnikatelů. Dva předchozí běhy

absolvovalo dalších 14 začínajících firem.
Čtvrtletní inkubační program vzdělává,
pomáhá se založením firmy anebo s nalezením investora.
Z inkubátoru dosud vzešlo pět nových
podnikatelů; dalším třem absolventům
inkubátoru našel ICUK investory. Projekt
cestovatelské sociální sítě Tellmehi získal
investici dokonce v řádu několika milionů.
Asi nejúspěšnějším projektem zůstávají
vylepšené Priesnitzovy zábaly Martiny
Štefankové, která se v říjnu dostala mezi
osm nejlepších českých biotechnologických startupů v globální soutěži StartUp
World Cup.
ICUK založily společně Ústecký kraj,
Krajská hospodářská komora a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně.

K

podpoře myšlenky smart
(chytrého) regionu a měst
se po vzoru mnoha vyspělých světových míst hlásí také
Ústecký kraj. Aktuálně se
zpracovává koncepce využití
chytrých technologií a dat ve
vybraných oborech působnosti kraje a hledají se nejdůležitější a nejpotřebnější témata.
A co si máme pod termínem smart region představit?
Cílem celé aktivity je přispět
k rozvoji a využívání chytrých
technologií, zvýšit konkurenceschopnost regionu a kvalitu
života jeho obyvatel. Uvažuje
se například o využití chytrých

řešení v energetice v oblasti
energetických úspor. Další
realizace se předpokládá třeba v dopravě nebo sociálních
službách.
Už nyní se ale intenzivně
pracuje na prvním benefitu
pro naše obyvatele a návštěvníky kraje, kterým bude mobilní aplikace Ústecký kraj. Jednoduše ve svých mobilech tak
brzy budete mít souhrn všeho
zajímavého a důležitého, od
turistického průvodce po dopravní servis, jelikož aplikace
bude sbírat data ze všech relevantních serverů. Vítejte ve
smart budoucnosti.

Šindelář: Chci si vážit každého svého zákazníka
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 rozhodl podnikat?
Především to byla vize nezávislosti. Rozvržení pracovní doby
dle potřeb mých a rodiny. Možnost dělat na výrobku od začátku
až do dokončení a odevzdat výrobek kompletní. Uspokojit zákazníka i s malou zakázkou.

Neměl jste obavu z rizika?
Obava je a bude stále. Člověk
si ale musí plnit sny a jít za tím,
co chce.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Především to bylo nastavit si
nějaký měsíční řád. Odhadnout
kolik zakázek jsem schopen
udělat a ne bezhlavě si nabrat
hodně zakázek. Časem si člověk sám vytvoří harmonogram
prací. A také si získat klientelu
a hlavně kvalitní prací si ji udržet.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Podnikat bych začal s dotací
i bez ní. Ale s dotací to je samozřejmě o trochu lehčí. Nákup
lepšího nářadí mi zaručilo rychlejší a kvalitnější splnění zakázek. A hlavně to není stresující,

jako když si vezmete úvěr, který
musíte splácet.
K čemu jste dotaci především využil?
Nakoupil jsem vybavení dílny.
Nářadí kvalitní, které mi umožňuje odvádět perfektní práci.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
V dnešní době není úplně
snadné se udržet na trhu. A pro
to se budu snažit dál dělat kvalitní práci a vážit si každého zákazníka tak, aby se ke mně kdykoliv

něco bude potřebovat, s důvěrou
vracel. A čas ukáže, zda přijde
příhodná doba na rozšíření, anebo ne.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Nebát se. Jít si za svým. Zmapovat si situaci na trhu. Využit
všechny možné granty a dotace, které aspoň v prvopočátku
hodně pomůžou aspoň s finanční stránkou. A pamatovat
si, že Vás čeká hlavně hodně
práce.

Jméno a příjmení:

Josef Šindelář

Věk:

32

Vzdělání:

vyučen (obor Automechanik)

Místo podnikání:

Žitenice

Předmět podnikání:

Zámečnické práce
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Mistři tanečního desetiboje jsou z Ruska
Pokračování ze strany 1
ejvíce hravé a barevné bylo
jako již tradičně republikové mistrovství v Showdance.
V kategorii standard obhájil
titul z loňska pár Vít Domorád
a Simona Tejcová. V latinsko-amerických tancích uspěla
dvojice Lukáš Chmelík a Zuzana Šťastná. Mistrovství ČR
ve formacích opanovala TŠ TK
Scarlet Brno.

N

Dvoudenního tanečního klání
se zúčastnilo 350 párů z celého
světa. Podle slov organizátora
Petra Barnata to bylo úrovní zatím nejkvalitnější tancování, co
kdy v krajském městě bylo. Celým sobotním finálovým večerem
provázeli moderátoři Jan Čenský
a Tereza Prucková. Kdo nebyl na
tancích osobně přítomen, může
se těšit na tradiční vánoční sestřih z akce v České televizi.

7
krátce

V

den státního svátku 28. října 2017 udělil prezident Miloš Zeman ve Vladislavském sále
Pražského hradu státní vyznamenání 39 osobnostem. Za zásluhy
o stát v oblasti vědy udělil prezident České republiky medaili Za zásluhy I. stupně Ing.
Stanislavu Štýsovi, DrSc., lesnímu inženýrovi a odborníku na životní prostředí, konkrétně na rekultivace po těžbě
hnědého uhlí nebo na ochranu krajiny narušené těžební
činností. Štýs (na snímku uprostřed) se narodil v roce
1930 v Chudeříně u Mostu. „Jsem nesmírně rád, že významná osobnost a člověk tak důležitý pro Ústecký kraj
byl oceněn rovněž na celostátní úrovni. Věřím, že toto
státní vyznamenání vyjadřuje nejen úctu pana prezidenta Miloše Zemana, nýbrž celého českého národa, za Vaše
celoživotní dílo, práci a bezesporný přínos krajině a obyvatelům ústeckého regionu, i celé České republiky,“ napsal v blahopřejném dopise Stanislavu Štýsovi hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

B

Rumba je v podání tanečníků opravdu smyslná.

ez bezpečnostních komplikací
skončila návštěva prezidenta
Miloše Zemana v Ústeckém kraji. A to i zásluhou mnoha desítek
policistů, kteří dohlíželi na hladký
průběh návštěvy hlavy státu na
území regionu. Jako výraz poděkování přijal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček několik policistů z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, kde jim vyjádřil
svůj obdiv.

V

prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se uskutečnil nábor nových dárců kostní
dřeně. Někteří zaměstnanci se
tak zařadili do registru pro dárce
kostní dřeně a mohou svým dobrým skutkem někomu zachránit život.
Showdance v podání dvojice Lukáš Chmelík a Zuzana Šťastná.

Vítězové hlavní soutěže Mstislav Kazakov a Alena Kazakova z Ruska.

Aplikace zachraňuje životy lidí v Ústeckém kraji
P
rogram Záchranka letos využilo přes 500 Severočechů.
Na výletě máte nehodu. Ležíte
v příkopě a sotva pohnete rukou. Nikde nikdo, ale naštěstí
dokážete aktivovat displej mobilu a jediným dotykem požádat
o pomoc. Máte totiž aplikaci
Záchranka. Ta odešle vaše GPS
souřadnice na nejbližší stanici záchranné služby jako SMS
zprávu.
Není to jen hypotetický příběh. Záchranáři v Ústeckém
kraji přesně takto vyjíždějí
mnohokrát do měsíce. Aplikace funguje i v sousedních
státech. V ČR si ji stáhlo už
téměř půl milionu lidí. Přitom
začínala jen jako bakalářská
práce studenta informačních
technologií.

Podle mluvčího krajské záchranné služby Prokopa Voleníka pomáhá „tlačítko první
pomoci“ v desítkách případů
měsíčně. „Uživatel aplikace
může potvrdit své telefonní čís-

Ilustrační foto aplikace.

lo, jméno, dokonce přidat choroby, se kterými se léčí. My pak
můžeme reagovat přesně na
situaci, pokud by pacient v ohrožení života nemohl mluvit,“ popsal Voleník.

Za rok a půl fungování aplikace pomohla už více než 14
tisícům lidí. Používá ji všech 14
stanic záchranné služby v republice. Od jara obsahuje funkci
pro neslyšící i nevidomé a informace, kde najít nejbližší automatický defibrilátor.
Nabízí možnost zadat adresu
trvalého bydliště včetně patra,
kde lidé bydlí, jelikož si často
sanitku volají z domu, kde je
přesnost lokalizace pomocí GPS
omezená. Ta dokáže podle autorů zkrátit dojezd záchranářského týmu až o dvacet minut.
Aplikace nabízí i informace
o lékařské, zubní či lékárenské
pohotovosti, obsahuje i přehledný interaktivní návod, jak poskytnout první pomoc do doby,
než záchranáři dorazí.

V

pondělí 30. října se uskutečnilo první jednání pracovní
skupiny, jejímž úkolem je příprava
akcí a kampaní souvisejících s připomenutím 100. výročí vzniku
samostatného Československého
státu. Jednání se zúčastnili zástupci vedení akraje, muzeí,
ústecké univerzity, výstaviště Zahrada Čech či marketingové agentury.

K

dyž se Marie Klímková z Kryr
narodila do rodiny statkáře,
psal se rok 1912. Na obecním úřadě v Kryrech se uskutečnila oslava
jejích neuvěřitelných 105. narozenin. Paní Klímková je zřejmě
nejstarší obyvatelkou Ústeckého kraje. Mezi gratulanty
nechyběl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček či
starosta Kryr Miroslav Brda.

V

e středu 1. listopadu se v prostorách krajského úřadu
uskutečnila vzdělávací výroční
konference Víme o sobě 2017.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a za finanční podpory Ústeckého kraje.

S

enioři z Domova sociálních
služeb Meziboří se zúčastnili
sportovního klání v PDSS Teplice
– Dubí zvaném „Dubský koláč“.
Akce se zúčastnilo několik zařízení sociálních služeb Ústeckého
kraje. Senioři z Meziboří nakonec obsadili v doprovodné
soutěži o nejlepší bábovku první místo.

D

o pracovny hejtmana Ústeckého kraje zavítal španělský
velvyslanec Pedro Calvo Sotelo
Ibaňez Martin spolu s obchodní
radou velvyslanectví Španělska
v naší republice Annou Vich. Pro
zástupce Španělska to ale není první cesta do našeho kraje. Podle jeho slov pravidelně vyjíždí s rodinou na výlety
do Českého Švýcarska.

L

etos bude opět Lidické náměstí v Ústí nad Labem v průběhu
vánočních trhů rozzářeno tisíci
lampiony přání. Nadační fond
Upřímné srdce pořádá 9. ročník
charitativní akce Rozsviťme Ústí
nad Labem. Předvánoční akce je pořádaná na podporu handicapovaných dětí a uskuteční se 20. prosince od
16.30 do 18.00 hodin.

Ústecký kraj
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Lvíčata v Ústí slavila, porazila 3:1 San Marino
V

sobotu 11. listopadu česká fotbalová reprezentace
do 21 let uspěla na ústeckém
Městském stadionu, když v kvalifikačním duelu o postup na
EURO 2019 přehrála San Marino 3:1.
V Ústí nad Labem už hrály
mládežnické reprezentační výběry do 18, 19 a 20 let, současně
se tu představilo reprezentační
áčko proti Litvě, letos na podzim
zde nastoupily ženy proti Německu. Nyní už mají za sebou
utkání na Městském stadionu
i reprezentanti do 21 let, když
v kvalifikačním duelu porazili
San Marino 3:1. A to vše za asistence televizních kamer a téměř
patnácti stovek diváků.

„Splnili jsme povinnost, což
bylo rozhodující. Ale ke spokojenosti je skutečně daleko.
Máme velké rezervy. Znali jsme
styl soupeře. San Marino vždy
vychází z dobře organizované
obrany,“ dodal kouč týmu Vitězslav Lavička.
Lvíčata si užila několik dní
v Ústí nad Labem. Reprezentanti se také projeli ústeckým
trolejbusem a během této akce
zvali občany města k návštěvě
utkání. Tým byl ubytován na
hotelu Větruše.
„Je to krásný hotel, už jsem se
v něm byl jednou dříve podívat.
S reprezentací do 19 jsme hráli v Ústí také kvalifikační duel
a hrálo se mi tady velmi dobře.

Podporovali nás fanoušci stejně
jako nyní proti San Marinu,“
komentoval obránce Lvíčat
Alex Král, který obléká dres
Teplic a Ústecký kraj tak dobře
zná.

Kvalifikace ME 2019 hráčů
do 21 let – 1. skupina:
Česko – San Marino 3:1
(0:0). Branky: 63. a 76. Zajíc,
71. Sáček – 92. D´Addario. Diváci: 1473.

Mladíci v čele s Alexem Králem (druhý zprava) sehráli v Ústí nad
Labem vítězný kvalifikační zápas. Foto: www.fkusti.cz

Handicapovaní si zahráli v Ústí bowling
V

sobotu 11. listopadu se
konal mezinárodní bowlingový turnaj handicap v Ústí
nad Labem. Nad touto akcí
převzal patronát Pavel Csonka,
předseda Výboru pro zdravotnictví. Na severu Čech se sešli
zdravotně postižení od Aše až

po Jablunkov, ale i ze zahraničí
v celkovém počtu 37 účastníků.
Na tomto turnaji, který
v příštím roce oslaví 15. výročí konání, vládla vynikající
nálada. Hráči nejen soutěžili,
ale dělali i asistenty těm, kteří

potřebují bowlingovou podat
kouli. Tradicí turnajů je, že si
každý účastník sám vybere
cenu podle svého umístění.
Ve všech kategoriích je vždy
dobrá konkurence a umístění
do 10. místa lze považovat za
úspěch.

Akci uspořádal a organizačně zvládl Aleš Blažek, krajský
předseda Klubu bechtěreviků
v Ústí. Věcnými dary sponzorsky turnaj podpořil také
Krajský úřad Ústeckého kraje
a starosta Března u Chomutova Zdeněk Valenta.

Společnost Glencore pokračuje v tradici výroby olejů v Ústí

H

ejtman Oldřich Bubeníček se na pozvání Maurice
Bensadona, manažera pro Českou republiku, seznámil s aktivitami společnosti Glencore
Agriculture Czech, s.r.o., která
působí od roku 2011 v Ústí nad
Labem na Střekově, a zabývá
se zejména výrobou řepkového
oleje.
Ústecký Glencore je pokračovatelem společnosti Setuza
(1945-2011), která byla následníkem původních Schichtových
závodů (1848-1945). V příštím
roce uplyne 170 let od vzniku
slavné olejářské firmy Schicht
na Střekově, která je spjata se
značkami jako Ceres či známým
mýdlem s jelenem. Značku oleje Lukana uvedla na trh v roce
1904.

„Vítám, že se Glencore řadí
k úspěšným firmám v regionu
a že se v rámci společenské odpovědnosti podílí na podpoře
ústeckého fotbalu a hokeje, kultury a charity. Proto přeji společnosti hodně dalších úspěchů
a děkuji za záchranu více než
stošedesátileté olejářské tradice v krajském městě,“ shrnul
dojem z návštěvy Oldřich Bubeníček.
Ústecký Glencore přepravuje
velké objemy surovin a produktů. „Velmi bychom uvítali, kdybychom mohli využít celoroční
splavnosti Labe. Záměr vybudování plavebních stupňů Děčín
plně podporujeme,“ řekl Maurice Bensadon.
Technologie výroby oleje na
Střekově prošly modernizací,

podnikoví hasiči
zemí, zvětšily se
city. Glencore v
plány s důrazem

mají nové závýrobní kapaÚstí má další
na bezpečnost

a ochranu životního prostředí.
Ústecký Glencore rozvíjí marketing tradičních značek olejů jako
je Ceresol, Lukana a Vegetol.

listopad 2017
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Mnoho z vás poznalo, že se jedná o hojně navštěvovaný hrad
Hazmburk. Na výhru se může
těšit: Jarmila Kodetová z Litvínova, Albína Vajcová z Vrbičan
a Jitka Kofroňová z Bíliny. Výhercům gratulujeme.

Dnešní hádanka nás zavede
za kulturní památkou, kterou
naleznete na náměstí většího
města v Ústeckém kraji. Původně stála na místě, které muselo
ustoupit těžbě hnědého uhlí.
Kolem památky je dnes nové
ohrazení, tvořené šestnácti
kovovými sloupky, spojenými
masivním řetězem. Památka
z roku 1681 od Giovanna Pietra Toscany je kvalitním sochařským dílem a nese název světice
umístěné na jejím samém vrcholu. V roce 2017 poskytl Ús-

tecký kraj v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek na restaurování této
památky celkem 284 117,- Kč.
Víte, o jako památku se jedná
a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 6. prosince
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.

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, dvě sochy
koní, zbraně a repliku bojového
vozu. K vidění do ledna 2018. Svět
kachlových kamen je mimořádně
rozsáhlá výstava k tématu kamnových kachlů a kachlových kamen
z prostoru severozápadních Čech
od 14. do 20. století, s těžištěm
v gotice a renesanci a postupným
přesahem od baroka až k manufakturní a tovární výrobě 19. a 20.
století. Výběr z toho nejzajímavějšího, co mohou nabídnout muzejní, památkové a vědecké instituce
z Ústeckého kraje, doplňují předměty z dalších českých i saských
muzeí. K vidění od 1. prosince.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Výstava Tajemství barokní knihy vám 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

Putovní panelová výstava Horní
města Krušných hor, kterou Ústecký kraj společně s krajskými
muzei pokračuje v podpoře nominace Hornické kulturní krajiny

Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam UNESCO. Výstava představuje důležité hornické lokality,
které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české straně Krušných hor a měly významný vliv na
osídlení, hospodářství a kulturu
území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje. Výstava je dvoujazyčná, v českém a německém
jazyce. K vidění do 31. prosince.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Výstava Betlémy vás vánočně naladí. Tentokrát je výstava zaměřena
na řezbářskou betlémovou tvorbu
děčínského umělce Vladimíra Cejnara, který svá díla vystavuje nejen
v Čechách, ale jeho betlémy doputovaly i do Cannes. Výstava ...a lodě
pluly dál připomíná 50. výročí založení pobočky České Numismatické
Společnosti zde v Děčíně. K vidění
do března 2018.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Fialův betlém se řadí mezi unikátní sbírkové předměty. Cenné je
na Fialově betlému především to,
jakým způsobem prezentuje stará
řemesla (pekaři, skláři, zedníci, kameníci, tkalci, košíkáři) a staré zvyky. Betlém měří 8 x 1,5 m a má 444
figurek. Přijďte do chomutovského
muzea nasát vánoční atmosféru.

ZÁMEK NOVÝ HRAD
V JIMLÍNĚ

Už 2. prosince od 10 do 17
hodin se můžete těšit na tradiční Adventní setkání, kde nebude
chybět vánoční jarmark, betlém
se živými zvířátky, andělé na
chůdách, loutkové divadlo a závěrečné rozsvícení stromečku.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik soch čítá čínská terakotová armáda? byla tajenkou naší říjnové křížovky.
Odpověď na ni byla: více než osm tisíc. Z úspěšných luštitelů jsme
vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Anna Ferenčíková ze Štrbic, Ludmila Prosová z Teplic, Alena Balatá z Klenče, Michaela Pavlasová z Chomutova a Roman Pešta z Děčína. Všem
k výhře upřímně blahopřejeme! I naše listopadová 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 6. prosince 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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