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Jubilejní mezinárodní ročník klavírní
soutěže vyhrál mladý Chorvat

Ú

ÚSTECKÝ KRAJ
PF 2018

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, nejlépe se
svými nejbližšími, a do dalšího roku hodně zdraví, pohody
a štěstí nejen v pracovním, ale i osobním životě.
Těším se na Vás zase v roce 2018.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

stecké divadlo hostilo od
22. do 24. listopadu 50.
ročník prestižní mezinárodní
klavírní soutěže Virtuosi per
musica di pianoforte. Mezi 71
účastníky ze 17 zemí Evropy se
absolutním vítězem stal Chorvat Zvjezdan Vojvodić. Dvoudenní soutěž mladých klavíristů
vyvrcholila právě slavnostním
předáváním cen vítězům a poté
následovalo jejich vystoupení.
Mezi předávajícími byl i hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Generálním partnerem akce se stala společnost
NET4GAS.
Na třídenní napínavé klání
přijeli soutěžící až z Gruzie, Albánie, Ruska či Vietnamu. Ti
nejlepší z každé věkové kategorie prošli sítem až do finále, kde
porotě i divákům předvedli svůj
um. V nejmladší kategorii do 9
let vyhrála Klára Gibišová, v další

Protialkoholní záchytnou stanici pro
Ústecký kraj plánuje zřídit Krajská zdravotní

V

areálu teplické nemocnice by do budoucna mohla
fungovat protialkoholní záchytná stanice. Po prvním neúspěšném výběrovém řízení právě na
provozovatele této stanice se
na přípravě možného provozu
záchytky dohodli na společném
jednání hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda
představenstva Krajské zdravot-

ní Jiří Novák a generální ředitel
společnosti Petr Fiala.
„Snažíme se zprovoznit novou záchytnou stanici již od
roku 2011. Několik let jsme čekali na změnu zákona, která by
nám umožnila tuto službu znovu registrovat. Novela již vešla
v platnost, ale do posledního
výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Ústecký kraj tedy nyní

hledá nejvhodnější řešení spolu
s Krajskou zdravotní, která je
největším poskytovatelem zdravotní péče v našem kraji,“ uvedl po jednání hejtman Oldřich
Bubeníček. Záchytnou stanici
v současné době musí suplovat
oddělení Emergency v jednotlivých nemocnicích, čímž citelně
zatěžují jejich provoz.
Pokračování na straně 2

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 byl schválen

N

ávrh rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2018 byl sestaven v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje
na období 2018 – 2022, s rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje
a hlavními prioritami Ústeckého
kraje v samostatné působnosti pro
rok 2018, kterými jsou:
1. vytvoření podmínek pro
zvýšení růstu HDP kraje, a to
i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech

a vytváření podmínek pro využití
potenciálu cestovního ruchu,
2. maximální využití finančních prostředků z EU a dalších
finančních mechanizmů k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí
a projektů s následnou úsporou
provozních výdajů, zejména
úspor energií, případně růstem
příjmů,

5. podpora regionálního zdravotnictví,
6. bezpečnost občanů a majetku, kyberbezpečnost.
Schválený rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 kryje
všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím
zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních
podpor.
Pokračování na straně 2

Smutná zpráva nejen pro Ústí nad Labem
Ústecký kraj a hejtman Oldřich Bubeníček se připojují k vyjádření soustrasti s úmrtím předsedkyně Českého statistického úřadu

Ivy Ritschelové

Bývalá rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně zemřela po těžké nemoci v sobotu
2. prosince 2017 ve věku 53 let. Ritschelová byla do funkce předsedkyně úřadu jmenována
1. září 2010, ve funkci nahradila Jana Fischera. Účastnila se i misí OSN, například v Kosovu.

Cenu vítězi, mladému Zvjezdanu Vojvodićovi z Chorvatska, předal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

kategorii (10 až 11 let) pak Sophia Lewerenz z Německa. V kategorii 12 až 13 let triumfoval Ital
Alessandro Dipaola a v nejstarší

věkové kategorii do 15 let získal
od poroty nejvíce bodů chorvatský klavírista Zvjezdan Vojvodić.
Neztratil se v silné konkurenci

ani domácí Vladimír Kuželka
(ZUŠ Evy Randové, Ústí), který
získal jednu ze speciálních cen.
Pokračování na straně 8
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Gratulujeme: Ocenění v soutěži Přívětivý
úřad 2017 zamířilo do Klášterce nad Ohří

M

ěstský úřad v Klášterci nad Ohří byl oceněn
v soutěži Přívětivý úřad 2017.
A to hned dvakrát: v rámci Ústeckého kraje zvítězil, v celorepublikové konkurenci se umístil
na stříbrné příčce.
„Ocenění jsme si vysloužili
za spolupráci s veřejností, konkrétně za pilotní projekt participativního rozpočtu Společně
pro Klášterec a také za celý mix
komunikačních nástrojů, které
ke komunikaci s veřejností používáme,“ řekl starosta města
Štefan Drozd, který tuto cenu
převzal společně s tajemnicí
úřadu Radkou Hodicovou.
Klášterecká radnice se tak
nově objevuje v publikaci Přívětivý úřad 2017, ve které jsou
shrnuty příklady dobré praxe
z českých i moravských měst.
„Máme tedy další zdroj inspirace, co dalšího bychom ve
městě mohli vylepšit,“ dodává
starosta a slibuje, že ocenění
vnímá především jako závazek

k dalšímu zlepšování služeb pro
občany.
Ze všech krajů v soutěži zabodoval nejlépe Ústecký kraj,
neboť kromě druhého místa
pro město na Ohři byla oceněna
i Česká Kamenice, která skončila o příčku níže. Celorepublikovým vítězem se stalo město
Příbor.
Soutěž Přívětivý úřad, kterou
vyhlašuje Ministerstvo vnitra
České republiky, si podle slov
náměstka ministra vnitra Petra Mlsny klade za cíl zmapovat
stav služeb ve veřejné správě
a ocenit starosty, tajemníky
a další pracovníky úřadů za
jejich úsilí o zavádění nadstandardních a inovativních služeb
a za posouvání městských úřadů mezi moderní a efektivní instituce.
Ministerstvo vnitra ocenilo
celkem 14 úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem za jejich
nadstandardně kvalitní servis
služeb.

Lednové farmářské trhy

K

onec roku 2017 se nezadržitelně blíží. I v tom roce nadcházejícím budou pro obyvatele
regionu připraveny farmářské
trhy, na kterých se farmáři ukáží
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 leden jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 17., 24. a 31. ledna od
8 do 15 hodin.
Most: 1. náměstí, sobota 27.
ledna od 8 do 12
hodin – zabijačkové hody. Ústí
nad
Labem:
Mírové náměstí, úterý 16., 23.
a 30. ledna od 9 do 16 hodin,
čtvrtky 18. a 25. ledna od 9 do
16 hodin.

Protialkoholní záchytnou stanici
pro Ústecký kraj plánuje
zřídit Krajská zdravotní
Pokračování ze strany 1
„Poskytování
specifických
zdravotních služeb je strategickou potřebou Krajské zdravotní
pro komplexní zajištění poskytovaných služeb ve stávajícím
spektru. Předpokladem pro fungování je zajištění kvalifikovaného zdravotnického personálu
v požadovaném počtu,“ zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.
Celý záměr je zatím zcela na
začátku a o konkrétní podobě

provozu se zatím bude ještě
jednat. Ústecký kraj mezitím již
vyhlásil druhé výběrové řízení
na zřízení záchytné stanice, do
čtvrtka 30. listopadu, kdy končil
termín podání nabídek, se nikdo
nepřihlásil.
„Kraj má v plánu zřídit do
budoucna více záchytných stanic. Nyní jsme ale velmi rádi,
že nám krok Krajské zdravotní
pomůže s otevřením alespoň té
první,“ dodal hejtman Bubeníček.

prosinec 2017

Můj názor: ŽIVOT V KRAJI MŮŽE BÝT SPOKOJENÝ. ZÁLEŽÍ NA NÁS
Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku 2017, si vás dovolujeme požádat o příspěvek na zdánlivě jednoduché téma:
Co byste chtěli popřát občanům Ústeckého kraje do roku 2018?

Tereza
Hyťhová
(SPD
a SPO), krajská zastupitelka
Do nového roku bych chtěla všem popřát jen to nejlepší. Přeji všem zdraví, lásku,
čas strávený s rodinou, přáteli a také klid. Myslím si, že
v dnešní době, kdy všichni neustále někam pospíchají a za
něčím se ženou, zapomínají
lidé na to nejdůležitější. Zapomínají právě na klid a na chvíle,
kdy si mají odpočinout a trávit
svůj čas s tím, koho mají rádi
a na kom jim záleží. Takové
chvíle jsou zkrátka nenahraditelné. Vím a uvědomuji si,
že jsou některé životní situace
opravdu náročné, a proto bych
také chtěla popřát všem lidem
hodně sil a pevné nervy do
dalšího roku, který nás čeká.
Dále bych chtěla lidem říct, aby
dbali o svoje zdraví a pečovali o sebe, protože zdraví je pro
člověka to nejdůležitější a také
připomenout, že zdraví máme
opravdu jen jedno. Až na sobě
budete cítit stres a budete naštvaní na celý svět, zkuste si
sednout a říct sám sobě, jestli
vám to opravdu za to stojí. Myslete na to, že na světě jsou věci,
které vám zase udělají radost
a zkuste „hodit“ stres za hlavu.
Důležité je, abyste do nového
roku vkročili tou správnou nohou, a já věřím, že se vám to
všem povede. Chtěla bych moc
poděkovat lidem, kteří mi dali
možnost, abych bojovala za
hnutí SPD Tomia Okamury za
nás občany v Parlamentu České
republiky. Tento rok bude pro
nás také určitým bojem, ale my
se nevzdáme. Věřím, že uděláme vše, co bude v našich silách,
a lidi nezklameme. Ještě jednou
za náš klub SPD-SPO přeji jen
to nejlepší do nového roku,
a také, aby se vám splnilo vše,
co si přejete a co si od nového
roku slibujete.

Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
Jsem velmi rád, že mohu z tohoto místa popřát občanům Ústeckého kraje do roku 2018. Je
to známka toho, že práce, kterou
dělám v hnutí od samého začátku,
má smysl a občané to tím, že jsem
v krajském zastupitelstvu, dali
najevo. Moc vám děkuji nejen za
sebe, ale i za ostatní zastupitele
Hnutí ANO 2011. Stále máme na
paměti, že jste to vy, kteří jste nás
sem dostali a pro které pracujeme. A opět to budete vy, kteří naši
práci na závěr volebního období
vyhodnotí. Po roce v roli opozičního zastupitele bych chtěl popřát
všem v našem kraji zlepšení toho,
co mohu ovlivňovat a co náš kraj
trápí a celorepublikově nás staví
až na 12 místo. A to jsou problémy týkající se snížení ekologické
zátěže v našem kraji, snížení nezaměstnanosti, snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti na silnicích, zvýšení zájmu o vzdělání. Ať
se tyto resorty rozvíjejí ke spokojenosti nás všech. Ať každý v našem kraji ví, že život zde může být
spokojený, když se rukou společnou přičiníme. Další mé přání se
nevztahuje jen na občany našeho
kraje. Je to přání pevného zdraví,
které je pro všechny nejdůležitější. Každému bych k němu přidal
kapku štěstí, to se vždycky hodí.
Kolem sebe jen samé dobré lidi
a touhu něco dokázat. V dnešní
době bych snad popřál i pevné
nervy, doba je velmi hektická
a mění se skoro každou minutou.
A nesmím zapomenout i na lásku.
K ženě, muži, dětem, rodičům.
Láska má mnoho podob a nesmí
z našich životů vymizet. Užijte si
tento předvánoční čas a vykročte
tou správnou nohou, vztyčenou
hlavou, rovnými zády a čistou myslí do nového roku 2018. Roku,
který budete mít, díky komunálním volbám, ve svých rukou.
Hodně štěstí.

Jitka Sachetová (KSČM),
krajská zastupitelka
Nejprve popřeji občanům
Ústeckého kraje k svátkům vánočním. Považuji je za svátky
klidu, pohody a míru. Je to čas,
kdy bychom se měli zastavit během celoročního shonu. Nezapomenout na rodinu a setkání
se svými nejbližšími. Chci popřát radostné Vánoce plné pohody a splněných přání. A Nový
rok? Ať je úspěšný a šťastný pro
vás pro všechny. Pro mne bude
úspěch jednání o Galerii v Žatci, o Muzeu ve Varnsdorfu. Aby
dobře pracovali příspěvkové
organizace v kultuře tak, jako
Nový Hrad v Jimlíně. Velkým
úspěchem by pro mne bylo zakoupení budovy jezuitského
semináře v Litoměřicích pro
potřeby galerie. Přeji úspěšný
Nový rok všem ředitelům Galerií
a Muzeí v Ústeckém kraji a spokojenost jejich návštěvníkům. Ať
se nám podaří uspokojit všechny
žadatele o dotace v zemědělství
a životním prostředí. Chtěla
bych vám popřát hodně klidu
v blízkosti svých nejbližších
a úsměv na tváři.

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Milí čtenáři, přál bych nám
všem mnoho dobrého v roce
2018. Přál bych si, abychom
jako zastupitelstvo sloužili na-

šemu těžce zkoušenému kraji
objektivně, s rozumem a co
nejlépe. Abychom se jako zastupitelé kraje nemuseli stydět
za naše rozhodnutí. Abychom
nechali za sebou kus poctivé
práce. Aby se nám v našem kraji žilo dobře, a my jsme k tomu
našimi rozhodnutími alespoň
trochu přispěli a minimum věcí
pokazili. Aby nad zájmy celku
nevítězily zájmy jedinců. Abychom konečně všichni pochopili, že naše práce je služba a ne
boj o moc a peníze. Zatím tomu
tak bohužel v řadě případů není.
Máme co zlepšovat. Musíme se
naučit naslouchat jeden druhému a vnímat, že můj názor nemusí být vždy ten správný. Musíme k sobě najít respekt. Máme
na to ještě tři roky čas, pojďme
to zkusit.

Martin Klika (ČSSD), krajský zastupitel
Občanům Ústeckého kraje do roku 2018 přeji klid na
práci, bezpečí pro ně a jejich
děti, osobní spokojenost, štěstí a zdraví. Přeji jim, aby nikdo
nezůstal na své problémy sám.
Aby vždy věděli, že se mají na
koho obrátit. Slabí a nemocní
aby našli pomoc i díky sociálním a zdravotním zařízením
Ústeckého kraje. Mladí lidé aby
nemuseli marně hledat práci,
ale našli uplatnění podle své
kvalifikace. Protože jsem sám
otec tří dětí, které vychovávám
v Litvínově, přál bych sobě
i všem ostatním rodičům, aby
jim jejich děti dělaly v příštím
roce jen radost. Aby se jim dařilo a mohly v klidu a bezpečí
studovat i užívat si své koníčky.
Všem pak přeji, aby si našli čas
na chvíli se zastavit a věnovat
pozornost tomu nejdůležitějšímu, co v životě máme - rodině
a přátelům. Užijte si krásné
svátky a příští rok jen v dobrém.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 byl schválen
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Pokračování ze strany 1
V rámci rozpočtu 2018 jsou
prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil. Kč)
a obnova, modernizace a udržování majetku kraje (437 mil. Kč).
Poměr kapitálových výdajů na
celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil
na 12,0 %, což znamená zásadní
posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje. Ke krytí kapitálových výdajů, včetně splátek
úvěrů, je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.
Kč. Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
435 mil. Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou
a údržbou silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizací, z toho
300 mil. Kč má charakter oprav
a 135 mil. Kč jsou stavební investice. Podíl obligatorních (povin-

ných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů. Ve srovnání s rokem
2017 (obligatorní výdaje tvořily
85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 %
Základní parametry rozpočtu Ústeckého kraje na rok
2018 jsou (v mil Kč):
1. Příjmy 16 048
2. Výdaje 16 657
3. Saldo (příjmy – výdaje) -609
4. Financování 609
Nejvýznamnějšími běžnými
výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši
8 257 mil. Kč, oblast dopravy, zejména dopravní územní obslužnost, (1 347 mil. Kč) a příspěvek
Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje (1 053 mil. Kč) včetně
oprav silnic (300 mil. Kč).
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými
a účelovými příjmy (kryjí 33,5 %

kapitálových výdajů), ale i přebytkem provozních zdrojů ve výši
665 mil. Kč. Na pokrytí investičních akcí byl do rozpočtu zapojen
úvěr 2017-2021 ve výši 131 mil.
Kč, úvěrový rámec na roky 20162023 ve výši 792 mil. Kč.
Součástí rozpočtu jsou zejména investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
a dále rekonstrukce silnic II.
a III. tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek.
Financování ve výši 609 mil.
Kč zahrnuje zapojení prostředků minulých let ve výši 119 mil.
Kč, úvěrového rámce 20162023 ve výši 792 mil. Kč a úvěru
2017-2021 ve výši 131 mil. Kč
a současně splácení jistin cizích
zdrojů (úvěr na roky 2011-2014,
úvěrový rámec na roky 20162023 a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ČR
2013) ve výši -433 mil. Kč.

Struktura běžných výdajů Ústeckého kraje v roce 2018 po odborech
Odbor dopravy a
silničního hospodářství
16,62%

Odbor sociálních
věcí
8,64%

Kancelář ředitele
3,24%

Odbor regionálního
rozvoje
2,57%

Odbor zdravotnictví
3,02%

Odbor kultury a
památkové péče
1,67%

Odbor ekonomický
1,58%
Odbor strategie, přípravy
a realizace projektů
1,20%
Odbor majetkový
0,42%
Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy
60%

Ostatní (INF + LP + UPS + ZPZ)
0,42%

Kancelář hejtmana
0,31%
Fond investic a
oprav Ústeckého kraje
0,31%

Ostatní:

INF - odbor informatiky a organizačních věcí
LP - odbor legislativně - právní
UPS - odbor územního plánování a stavebního řádu
ZPZ - odbor životního prostředí a zemědělství
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Druhé nejhezčí nádraží v Česku je v Ústeckém kraji

K

aždoročně se utkávají železniční stanice a zastávky o titul nejhezčího nádraží na české
železnici. V letošním ročníku
soutěže zvolila veřejnost druhou
nejhezčí stanicí Třebívlice na
Litoměřicku, která leží na Švest-

kové dráze a patřící společnosti
AŽD Praha.
Poté, co AŽD Praha trať
i s nádražími od státu získala
do svého vlastnictví a péče, objednal zde Ústecký kraj provoz
vlaků jakožto na jedné ze svých

turistických železničních linek
mezi městy Lovosice a Most
a tak se letošní letní sezonu
mohli cestující po malebné
trati svézt právě motoráčkem
tohoto železničního dopravce.
Ve středu 6. prosince v Tetči-

Generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle předal jako symbolické poděkování za spolupráci s Ústeckým krajem zástupcům oddělení dopravní obslužnosti krajského úřadu Jakubu Jeřábkovi a Aleši Cestrovi
sladkou odměnu - dort v podobě nádraží Třebívlice (na snímku). Foto: AŽD Praha

cích u Brna na setkání přátel
železniční dopravy generální
ředitel společnosti AŽD Praha
Zdeněk Chrdle zdůraznil, že
nebýt zájmu Ústeckého kraje
v čele s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem a jeho náměstkem Jaroslavem Komínkem,
určitě by se nemohli s takovou
silou ujmout modernizace tratě včetně oprav nádražních
budov, a tuto prestižní cenu by
nezískali.
Poděkování směřovalo k přítomným
zástupcům
kraje
z odboru dopravy a silničního
hospodářství za spolupráci na
přípravách a rozvoji provozu
Švestkové dráhy a předal jim
dort v podobě železniční stanice
Třebívlice, podobný tomu, jaký
AŽD Praha a Třebívlice získali
před časem na oficiálním zakončení veřejné soutěže o nejhezčí
nádraží.
Další provoz Švestkové dráhy
bude opět spolu s ostatními turistickými tratěmi v Ústeckém
kraji zahájen 30. března 2018
s mírně rozšířeným jízdním řádem na tři páry vlaků.

A takhle vypadalo nádraží před…

… a po rekonstrukci.

Nové jízdní řády přinesou malé změny, ale četná zlepšení Doprava Ústeckého kraje vydává

V

neděli 10. prosince začal
platit nový jízdní řád pro
rok 2018 na železnici i v autobusové dopravě. Novinky představila společná tisková konference
Ústeckého kraje a Českých drah.
Regionální vlaková doprava je
v Ústeckém kraji realizována
na základě objednávky Ústeckého kraje. Počet vlakokilometrů
vlaků objednávaných krajem
u Českých drah dosáhne 7,7 milionu. V kraji pojede 985 vlaků
ČD, z toho je 892 spojů v krajské
objednávce. Změny začaly platit
od 10. prosince i v autobusové
dopravě DÚK.
Na tiskové konferenci, konané 6. prosince v prostorách krajského úřadu, o změnách u ČD

informoval ředitel Regionálního
obchodního centra ČD Vladimír
Štochl a o ostatních změnách
náměstek hejtmana pro oblast
dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek.
„Systém Dopravy Ústeckého
kraje je stabilizovaný a cestující mohou využívat řadu výhod.
Tarify se pro příští rok nemění
a probíhající marketingový průzkum nám ukáže, jak často lidé
využívají veřejnou dopravu, zda
a jak často přestupují, do jaké
míry využívají možnosti integrované dopravy a co by chtěli ve
veřejné dopravě zlepšit,“ uvedl
náměstek Jaroslav Komínek.
V železniční dopravě dojde
k mírnému zlepšení na lince

knižní jízdní řád pro rok 2018

T

Zleva ředitel Regionálního obchodního centra ČD Vladimír
Štochl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jaroslav Komínek a vedoucí oddělení dopravní obslužnosti odboru
dopravy a silničního hospodářství KÚÚK Jakub Jeřábek.

do Drážďan: mezi Ústím nad
Labem a Drážďanami pojede
v 9:19 o víkendech v letní sezoně nový regionální rychlík, který

odlehčí dnes velmi vytíženým
vlakům z Děčína do Bad Schandau. Zpět do Ústí nad Labem
přijede v 18:37.

Ťuk! Klep! A výstavba mimoúrovňové křižovatky u Třebušic může začít

P

oklepání na základní kámen
a slavnostního zahájení výstavby mimoúrovňové křižovatky na silnici I/13 u Třebušic na
Mostecku se zúčastnil náměstek
hejtmana Ústeckého kraje pro
dopravu a silniční hospodářství
Jaroslav Komínek, vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk či
senátor za Ústecký kraj Václav
Homolka.
„Křižovatka v Třebušicích je
velmi důležitá, propojuje největší města na severu Čech a pouze
ve dvou úsecích nebyla plně čtyřproudá, což se nyní napravuje
a jsem za to velmi rád,“ uvedl
náměstek Jaroslav Komínek.
Křižovatka Třebušice navazuje na stavbu přeložky silnice

I/13 Jirkov – Třebušice a řeší
jeden z uzlových bodů na této
trase – vykřížení se železniční
tratí, včetně řešení rekonstrukce stávajícího mostního objektu
nad touto tratí, napojení silnice
II/255 Záluží – Komořany – Hořany – Postoloprty a v neposlední řadě i napojení jednotlivých
průmyslových objektů na území
Komořan a Třebušic na rekonstruovanou silnici I/13.
Stavba v délce 1342 metrů,
která byla zahájena v úterý 28.
listopadu, by měla být dokončena v říjnu 2019 a předpokládaný
odhad ceny je cca 192 milionů
korun. Území pro stavbu je geologicky složité, v minulosti
bylo zasaženo těžbou uhlí. Proto

bude nutné provést sanaci dvou
důlních komor a věnovat zvýšenou pozornost zakládání stavby.
Akce je navržena ke spolufi-

nancování v rámci Operačního
programu Doprava 2014 - 2020
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vlevo stojí náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu
a silniční hospodářství Jaroslav Komínek.

ato publikace s jízdními
řády železničních a autobusových linek vychází již pošesté
a je určena zejména cestujícím,
kteří nemají přístup na internet
a často využívají služeb veřejné
dopravy v Ústeckém kraji. Publikace je tištěna nákladem 2000
kusů a i letos je v celém nákladu
distribuována zdarma.
Až do vyčerpání zásob bude
k dispozici zejména v 19 inforVážení cestující,
s Dopravou Ústeckého kraje
se nyní dostanete do škol i do
zaměstnání a bude tomu tak
i nadále, až stávající dopravci –
provozovatelé autobusů ukončí
současné smlouvy a jezdit začne
Dopravní společnost Ústeckého
kraje (DSÚK). To bude nejdříve
v roce 2019. Do té doby bude
připraveno vše potřebné, abyste
jako cestující pokud možno přechod na nového dopravce téměř
nezaznamenali. Ptáte se, co se
pro to dělá a co už je hotovo?
Ústecký kraj založil Dopravní
společnost, která má své sídlo
a ředitele. Ten už také činí další
nezbytné kroky k přípravě ostrého provozu. Mimo jiné se vypisuje soutěž na dodávku prvních 29
autobusů, které obsahují kompletní výbavu, aby mohly jezdit
na linkách, tedy i odbavovací
systém. Další podobné zakázky
budou následovat. Dodavatel
zajistí i veškerý servis vozidel,
proto krajská dopravní společnost nebude potřebovat dílny.
Zajistí pouze vhodné prostory

mačních kancelářích autobusových dopravců DÚK ve všech
větších městech Ústeckého
kraje, v menším množství pak
v devíti informačních kancelářích železničních dopravců
DÚK.
Součástí knižního jízdního
řádu je přehledná mapa veřejné
dopravy Ústeckého kraje se zakreslením linek autobusů, vlaků
a lodí.
pro parkování a denní údržbu,
o čemž se už intenzivně jedná.
Také je před podpisem smlouvy
o pronájmu dalších prostor, které bude společnost potřebovat.
Personální záležitosti se budou
řešit především v průběhu roku
2018, cílem kraje i společnosti
je nastavit personální politiku
tak, aby byla pro řidiče práce zajímavá a perspektivní. Stávající
smlouvy budou platit minimálně do poloviny roku 2019, některé i déle. Je tedy více než rok
a půl času na kompletní přípravu a je zbytečné vyvolávat obavy
a spekulovat o tom, co se stihne. Ústecký kraj udělá vše pro
to, aby cestující nebyli ohroženi
výpadkem spojů do doby, než
Dopravní společnost Ústeckého kraje provoz převezme. A až
se to stane, kvalita cestování se
může jedině zlepšit, a to za zachování stávajících linek, spojů
i výše tarifu. Doprava Ústeckého
kraje je tu pro Vás.
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství

Nejrozsáhlejší průzkum Dopravy
Ústeckého kraje finišuje

V

těchto dnech finišuje na
území několika okresů zatím nejrozsáhlejší marketingový
průzkum Dopravy Ústeckého
kraje zaměřený na znalost a využívání integrované dopravy. Průzkum se koná v těch městech,
kde již je zaintegrována městská
hromadná doprava a lze v ní
využívat krajské jízdenky DÚK
– tedy v Děčíně, Varnsdorfu,
Teplicích, Bílině, Chomutově,
Jirkově a Ústí nad Labem.
V těchto městech od poloviny listopadu vyzpovídají profesionální tazatelé společnosti
CZECH Consult metodou „face

to face“ celkem 1800 respondentů – cestujících veřejnou dopravou. Ti odpovídají na takřka
dvě desítky otázek. „Zjišťujeme
například, jak často lidé využívají veřejnou dopravu, zda přestupují, do jaké míry znají možnosti integrované dopravy nebo
co by chtěli ve veřejné dopravě
zlepšit,“ uvedl k průzkumu náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Ústeckého kraje Jaroslav Komínek. Kompletní výsledky budou
zpracovány v průběhu svátků
a zveřejněny na začátku nového
roku.

Ústecký kraj
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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.

Štípané ploty - estetická
plotová pole s fantazií přírodní
linky a originální patinou starého dřeva s nádhernou kresbou
dřevních vláken, to jsou bezúdržbové štípané dřevěné ploty
Jana Tyleho ze Štětí. Štípané
dřevěné ploty vytvoří pro oko

každého výrobku jsou dodělány
ručně. Včelí med svými chuťovými i vizuálními vlastnostmi
výborně charakterizuje kraj, odkud pochází.

přirozenou harmonickou podívanou a rytmus plotového pole
je díky fantazii přírody nekonečná podívaná. Z naštípaných segmentů lze poskládat oku lahodící oplocení, nahrubo naštípanou
ohradu pro dobytek nebo může
být začátkem pro tvorbu zahradního nábytku či dětského hřiště.
Apiprodukty ze „Včelího
ráje“ - Štěpánka Dlouhá je
včelařka, která navazuje na rodinnou tradici včelařů a svými
novými nápady zejména s voskovými odlitky se snaží přiblížit
veřejnosti včelařství, jako jednu
z tradičních činností tohoto regionu. Certifikovaným výrob-

kem jsou voskové odlitky s regionálními motivy sloužící jako
drobná voňavá upomínka na region Českosaského Švýcarska.
Mohou být kdykoliv roztaveny
a využity v domácnosti (např.
při výrobě domácí kosmetiky,
voskování dřevěného nábytku či
bot, výrobě svíček apod.) Detaily

vosti. Navíc je vyráběn ručně,
a to včetně balení. Důkazem
výjimečné zručnosti výrobců je
perníková maketa kostela Panny
Marie v Dubí.

Dubský perník - Dubský perník paní Jitky Horčičkové zaujme rozmanitostí tvarů i barevných provedení cukrové polevy.
Vyniká jemnou chutí a vůní po
medu a koření. Je hezký na pohled, křehký uvnitř, je výborný
k jídlu a může sloužit jako dekorace, kdy se můžete spolehnout
na dlouhou dobu jeho trvanli-

Ateliér Eiwan založili manželé
Hrubých. Evaň je postavená na
opuce a z opuky – z usazeného
nazlátlého měkkého kamene,
který předkové získávali z lomů
v bezprostřední blízkosti vsi.
I dům ateliéru Eiwan je z opuky, a první výrobky byly doslova
z „kamene našeho domova“.
Opuka vás nenechá chladnými je romantická, tvárná, se zajímavou kresbou a zbytky dávných
zkamenělých organismů. V ateliéru vznikají originální autorsky
zpracované misky a svícny z přírodního kamene, opuky, závěsné dekorace z říčního kamene
z řeky Ohře doplněné českým
broušeným sklem.

Létající kameny a výrobky
z opuky - Eiwan je starý název
pro vesnici (nyní Evaň), kde
svou malou rodinnou firmu

Svět kachlových kamen můžete obdivovat v mosteckém muzeu

krátce

D

ne 25. ledna 2018 se na krajském
úřadě v budově „B“ uskuteční od
15 do 17 hodin prezentace binacionálního vzdělávacího projektu pro rodiče
a učitele německého jazyka z Ústeckého kraje (prezentace
Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně).

V

Městské knihovně v Lovosicích se
poslední listopadový týden konala
tradiční Vánoční výstava neziskové organizace Šance, kterou finančně podporuje i Ústecký kraj. Letos se jednalo
o 14. ročník výstavy, na kterou zavítala radní pro kulturu Jitka
Sachetová.

N

a VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most se
uskutečnila vernisáž výstavy fotografií Lukáše Horkého „Štíhlá neznamená hezká“, která poukazuje na
problém mentální anorexie a bulimie.
Vernisáže se zúčastnila Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost KÚ ÚK.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček a předseda Okresní
hospodářské komory Most Rudolf Jung
uspořádali v Mostě pracovní snídani
zástupců představenstva OHK a vedení Ústeckého kraje. Předmětem jednání byla konzultace vzájemných aktivit
a také vyhodnocení spolupráce.

N

ově zrekonstruované prostory nabízí
pro co nejširší veřejnost komunitní
centrum ve Lkáni na Litoměřicku. Slavnostního otevření se zúčastnil také hejtman Oldřich Bubeníček a krajská radní
Jitka Sachetová. Rekonstrukce se uskutečnila od dubna do října.

P

rvní adventní neděli naplnili trubači,
pěvecké sbory i varhany celou katedrálu sv. Štěpána v Litoměřicích hudbou.
Akce v rámci první adventní neděle se
konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a biskupa litoměřického Mons. Jana Baxanta.

O

tom, že s čerty nejsou žerty, se
mohli přesvědčit návštěvníci adventního setkání na zámku Nový Hrad
v Jimlíně u Loun, kde nechyběly adventní trhy, andělé na chůdách, loutkové divadlo, živý betlém či středověká hudba Krleš. Setkání si nenechalo ujít přes 3 000 návštěvníků.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček navštívil Chřibskou
a tamní Základní školu T. Haenkeho.
Do Chřibské zavítal na pozvání starosty
Jana Machače. Navázali tak na jednání,
které se uskutečnilo na začátku měsíce na krajském úřadě,
a jehož předmětem byla finanční podpora školního autobusu.

D

agmar Waicová, vedoucí odboru
školství mládeže a tělovýchovy se
účastnila předání certifikátu pro Speciální základní školu, Mateřskou školu
a Praktickou školu v Ústí n. L. Ta se tak
stala první speciální školou Ústeckého kraje s tímto certifikátem kvality managementu.

V

ernisáž velkolepé výstavy
ve čtvrtek 30. listopadu
proměnila mostecké muzeum na několik měsíců na svět
kachlových kamen. Otevření
rozsáhlé a ojedinělé expozice
kamnových kachlů a kachlových kamen se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček spolu s krajskou
radní pro oblast kultury Jitkou
Sachetovou a ředitelem muzea
v Mostě Michalem Soukupem.
„Děkuji všem, kteří se na
dvouleté přípravě výstavního
projektu podíleli. Věřím, že
výstava přiblíží návštěvníkům
historii i současnost kamnářského řemesla prostřednictvím
kachlových kamen. Zároveň
tento počin vnímám jako mi-

mořádnou příležitost ukázat
pestrost muzejních sbírek
i kulturní bohatství našeho
kraje,“ řekl při zahájení výstavy Oldřich Bubeníček.
„Poděkování za přípravu
této expozice patří také Ústeckému kraji,“ uvedl ředitel muzea Michal Soukup. Vernisáže
se zúčastnila i předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost ZÚK Radmila
Krastenicsová a předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský
a zahraniční hosté ze Zemského úřadu pro archeologii
v Drážďanech. Při zahájení výstavy účinkoval také dětský pěvecký sbor Korálek ze základní
školy v Mostě.

K vidění jsou v muzeu kamna z oblasti severozápadních Čech. Ta
rokoková si prohlédl hejtman Oldřich Bubeníček.

Výstava v Oblastním muzeu
potrvá až do konce května příštího roku. Obsáhlý katalog a boha-

tý doprovodný program k výstavě
bude průběžně uveřejňován na
webových stránkách muzea.

Ústí se na chvíli vrátilo do šedesátých let,
natáčely se zde scény do filmu Jan Palach

F

ilmová kancelář Ústeckého
kraje má na svém kontě další
filmový počin. V srpnu se začal
natáčet film Jan Palach, který půjde do kin příští rok v srpnu, kdy
od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplyne přesně půl století. Nový
film režiséra Roberta Sedláčka se
natáčí převážně v Praze, ale dvakrát zavítal i do Ústeckého kraje. V létě se natáčelo ve Velkých
Žernosekách a poslední listopadovou neděli v kulturním domě
v Ústí nad Labem.
„Film sleduje poslední měsíce
Palachova života před upálením,
zachycuje jeho studium, kolejní
život, vztah s přítelkyní, soužití
s matkou ve Všetatech, brigády

ve Francii a Kazachstánu. A právě brigáda ve Francii se v srpnu
natáčela na vinicích ve Velkých
Žernosekách na vinohradu,
který ve filmu ztvárnil slunnou
Francii, kde se odehrála scéna
z šestitýdenní brigády Jana Palacha na konci léta 1968,“ řekla
Helena Matuščinová z Filmové
kanceláře Ústeckého kraje.
Filmová kancelář Ústeckého
kraje při filmu spolupracovala
s autory na vytipování lokací,
domluvení podmínek natáčení
a na zajištění cateringu a filmových rekvizit. „Největším
oříškem bylo sehnat pár desítek
dobových židlí, ale nakonec se
nám společnými silami podařilo

židle na natáčení scény z vysokoškolské menzy zajistit, tak moc
děkujeme i široké veřejnosti, že
se dokáže zapojit buď jako kom-

Film Jan Palach půjde do kin v srpnu příštího roku.

Setkání krajských a saských zdravotnických
záchranářů v Ústí nad Labem

P

řed dvěma lety byla v Karlových Varech
podepsána smlouva o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb
mezi Karlovarským, Libereckým, Ústeckým krajem a Saskem. I z tohoto důvodu se
v krajském městě uskutečnila pod záštitou
náměstka hejtmana Ústeckého kraje Stanislava Rybáka konference na téma organizace a kompetence zdravotnické záchranné
služby v České republice a Německu.
Tento workshop uspořádala Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace Ústeckého kraje.

parz, nebo při shánění rekvizit,“ dodala Barbora Hyšková
z Filmové kanceláře Ústeckého
kraje.

Hlavním cílem projektu je zlepšení spolupráce zdravotnických záchranných služeb
v ČR a Sasku a tím zajištění řádově vyšší
kvality a efektivity poskytování veřejných
zdravotnických služeb díky znalosti a nastavení jednotných procesů a postupů,
lepší komunikaci a jazykové vybavenosti,
integraci a využití společných prostředků.
„Cílem workshopu bylo seznámit účastníky s probíhající přeshraniční spoluprací
zdravotnických záchranných služeb Ústeckého kraje a Saska,“ uvedl Prokop Voleník,
tiskový mluvčí krajské záchranné služby.

Ústecký kraj nabízí
stipendijní programy pro
lékaře i nelékařský personál
Ústecký kraj již třetí rok vyhlašuje stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“
a letos poprvé stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků Ústeckém kraji“ pro akademický rok
2017/2018. Ústecký kraj nabídne stipendium 50 000 korun ročně studentům medicíny a 30 000 pro budoucí nelékařské pracovníky, kteří se zavážou po škole pracovat na
severu Čech. Lhůta pro podávání žádostí je
stanovena od 18. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
Aktuální informace můžete nalézt v příloze tiskové zprávy nebo na těchto webových
stránkách v sekci: Ústecký kraj > dotace a granty > zdravotnictví. Kontaktní
osoba: Jana Krpešová, +420 475 657 432,
krpesova.j@kr-ustecky.cz.
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50 milionů od Nadace ČEZ a Severočeských dolů na investice do krajského školství

I

v letošním roce pokračovala
úzká spolupráce Ústeckého
kraje s několika významnými
podniky a firmami, s nimiž má
Ústecký kraj uzavřeny smlouvy
o vzájemné spolupráci. Finance, které podnikatelské subjekty
věnují rozvoji Ústeckého kraje,
jsou určeny do mnoha oblastí
našeho regionu. To je příklad
součinnosti kraje se Skupinou
ČEZ - Nadací ČEZ a Severočeských dolů.
V rámci programu Nadace
ČEZ „Podpora regionů“ se v letošním roce, za přispění nadace
částkou 25 milionů korun, dočkala modernizace příspěvková
organizace Ústeckého kraje -

SOŠ energetická a stavební, OA
a SZŠ Chomutov; a to na projekt
„Úprava pracoviště Černovická na přestěhování truhlárny“.
Tento projekt byl Nadací ČEZ
podpořen už v roce loňském a letos se v něm pokračovalo.
Stejnou částku, tedy 25 milionů korun, věnovaly v letošním
roce Ústeckému kraji také Severočeské doly, a.s., konkrétně na
podporu výstavby školní tělocvičny Střední lesnické školy a Střední odborné školy, Šluknov.
Spolupráce s oběma subjekty,
včetně finanční podpory, bude
pokračovat i v roce příštím a Ústecký kraj za ni tímto velice děkuje.

SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov a zrekonstruovaná truhlárna.

Děti se učily péct chleba a rozpoznávaly bylinky Týden odborných dovedností
S
D
o naší školy zavítala Ivana
Poláčková s Kateřinou Simajchlovou ze Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., aby dětem prvních až
čtvrtých ročníků vysvětlily a poté
i názorně ukázaly, jak se peče
chleba. Program byl opravdu
nabitý, připravena byla pro děti
i spousta her, které měly edukační charakter. V neposlední řadě
si mohli žáci vyzkoušet pracovat
s těstem za asistence lektorek
a pak ho následně i upéct ve zdejší kuchyňce. Po upečení si své
„výtvory“ ochutnali.

Druhá skupinka žáků se věnovala a aktivně se zapojila do druhé
části programu s názvem „ Bylinky“. Žáci se učili poznávat a určovat bylinky všemi smysly. Děti se
opět zapojovaly do her a soutěží
v poznávání, zpracování a využití
bylinek pro zdraví člověka. Největší odměnou pro ně byla ochutnávka bylinkových čajů.
Programy pro děti byly podpořené Ústeckým krajem z projektu „Trvale udržitelný život aneb
nabídka aktivit k ekologické výchově pro děti různého věku.“
Připravil: Bc. Daniel Příhoda

třední odborná škola energetická a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnická škola (ESOZ) Chomutov
uspořádala akci s názvem Týden
odborných dovedností. Program
byl určený pro žáky ze základních škol z Chomutova i okolí,
kteří se přišli podívat na prostředí školy a vyzkoušet si různé
činnosti, kterým by se mohli věnovat při následném studiu.
„Cílem bylo žákům základních škol představit možnosti
studia učebních a studijních
oborů, a to jak z hlediska vstup-

ních znalostí a dovedností, tak
i přidané hodnoty, kterou žáci
při studiu získají při následném
uplatnění. Žáci si v praxi vyzkoušeli práci v oboru, který je
zajímá,“ uvedla manažerka projektů a propagace školy Gabriela
Tenková.
Střední školy navštívilo celkem
310 dětí z Chomutova, Radonic, Vilémova, Vejprt, Kovářské
a další. „Přístup, náplň a profesionalita byly důvodem, proč naši
žáci odcházeli z akce nadšení,“
uvedl zástupce ředitele základní
školy Písečná Jiří Beneš.

Děti si vyrobily z těsta pečivo, které si následně ochutnaly.

Historické město Terezín – cíl nejen pro školy
O
sm interaktivních exkurzí,
pět zapojených středních
škol z Ústeckého kraje, desítky
vzdělaných a spokojených studentů – tak se dá shrnout jeden
z výstupů z projektu Propojení
kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce. Projekt se
odehrává v Terezíně, který představuje unikátní historické vojenské pevnostní město, kde důkladnou rekonstrukcí a zajímavým
doprovodným programem ožívají dávno opuštěné objekty s bohatou a jedinečnou historií.
Exkurze pro žáky v rámci výuky dějin 18. století se konají
v budově s tajemným názvem
Retranchement 5. Ta byla součástí poslední obranné linie

pevnosti Terezín. Studenti se
zde nejprve seznámí se základními údaji o výstavbě a dějinách
pevnostního města Terezín, a to
u názorného modelu. Nejatraktivnější je ale část, kdy během
výkladu prochází chodbami
opevnění vybaveni modelem
historické lucerny se svíčkou.
V závěru si ještě mohou ověřit
nově nabyté vědomosti a ti nejlepší potom odchází s odměnou.
Cílem těchto školních exkurzí je
změnit pohled veřejnosti na historii Terezína, která se pro nás
nejčastěji pojí jen se smutným
obdobím 2. světové války.
Retranchement 5 v současnosti slouží jako Muzeum Terezína zabývající se historií města

a pevnosti od založení až po období první republiky. Odsud se
s průvodcem vyráží na prohlídky
zdejšího jedinečného opevnění
a podzemních chodeb. Vzniklo
zde informační centrum, kromě toho zde sídlí také Centrum

pevnostního stavitelství Terezín.
Zkrátka je to ideální výchozí
místo pro návštěvníky pevnosti.
Nachází se kousíček od náměstí
a současně co by kamenem dohodil od vstupu do rozsáhlých
prostor opevnění.

Děti si vyzkoušelY také svařování.

Vesluje VOŠ a SPŠ Děčín a celé Česko

D

Studenti si Terezín oblíbili.

Bezpečnostní fórum Ústeckého kraje Už třetí ústecký Den D vybere nejlepší
začínající podnikatele v regionu
má za sebou úspěšnou premiéru

Ú

stecký kraj ve spolupráci
s Národním institutem pro
obranu a bezpečnost uspořádal
v úterý 28. listopadu široké setkání a debatu odborníků k aktuálním tématům souvisejících
s bezpečností v našem regionu.
Konferenci pořádanou v prostorách Univerzity J. E. Purkyně
zahájili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a rektor
univerzity Martin Balej.
Povodně, bezpečnost na školách a měkké cíle, problematika vyloučených lokalit a role
průmyslu, vědy a výzkumu jako
součást bezpečnosti – to byla
čtyři témata pro panelové diskuze, kterých se účastnila devatenáctka hlavních panelistů a další
odborníci i veřejnost přítomná
ve dvousetčlenném posluchačském plénu. Moderování více
než dvouhodinové diskuze se
ujal Jakub Železný.
„Jsem velmi rád, že se nám
podařilo zorganizovat toto setkání k bezpečnostním tématům, která trápí Ústecký kraj
a bezprostředně se týkají i života
řady jeho obyvatel. Za specifické téma pro náš kraj, kterému
se bezpečnostní fórum věnu-

je, považuji zejména povodně
a činnost složek integrovaného
záchranného systému při těchto
mimořádných událostech a při
záchraně životů, zdraví a majetku obyvatel a při odstraňování

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně hostila Bezpečnostní fórum Ústeckého kraje.

následků povodní. Dalším specifickým krajským tématem panelové diskuze je problematika
sociálně vyloučených lokalit, se
kterými je spojována i kriminalita a obchodování s chudobou,“
uvedl při zahájení konference
hejtman Oldřich Bubeníček.
V rámci prvního Bezpečnostního fóra Ústeckého kraje se
praktickými ukázkami a technikou prezentovaly složky IZS
a společnosti, které mají oblasti
bezpečnosti a obrany ve svém
předmětu podnikání.

P

rojekty začínajících firem
z Ústeckého kraje se 23. ledna utkají o přízeň odborné poroty a investorů. Ve hře je například projekt inovativní jazykové
školy, specializovaný portál pro
párování pracovních nabídek
v IT anebo Kniha úspěchů. Akce
s názvem Startup Go Grill je určená pro veřejnost, ale do boje
o investora zasáhnou jen firmy,
které prošly podnikatelským
inkubátorem Inovačního centra
Ústeckého kraje.
Akce, která se koná v Činoherním studiu v Ústí nad Labem,
bude ve stylu populárního televizního pořadu Den D. V něm se
podnikatelé snažili získat svého
investora. Také na Startup Go
Grill budou mít přihlášení podnikatelé jen krátký čas na to, aby
přesvědčili porotu a investory,
že právě jejich podnikatelský
nápad je nejlepší a stojí za další
investici.
„Pro nejlepší tři máme připravené ceny v podobě služeb pro
rozvoj podnikání v hodnotě až
20 000 Kč. Vyhlásíme ale taky
cenu diváků, a třeba se firmám
podaří oslovit svého investora.
Na minulém Grillu se to poda-

řilo hned dvěma projektům,
přičemž u jednoho z nich šlo
dokonce o několikamilionovou

I v roce 2018 bude ústecký Den D
v Činoherním studiu v Ústí nad Labem.

investici, “ říká manažer inkubačního programu ICUK Radek
Miškovský.
Přihlášené začínající firmy
(startupy) právě nyní dokončují podnikatelský inkubátor
Startup Go od Inovačního centra Ústeckého kraje. Zde dostaly
několikaměsíční „nalejvárnu“
informací a rady zkušených,
které jejich podnikání mělo posunout dále. Na konci podnikatelského inkubátoru je čeká
závěrečná prezentace vypilovaných podnikatelských záměrů
a „grilovačka“ před odbornou
porotou a veřejností Startup
Go Grill. Večer je pro veřejnost
zdarma, po registraci na www.
icuk.cz.

ne 23. listopadu 2017 měli
žáci v děčínské VOŠ a SPŠ
možnost „přeměnit“ svoji tělocvičnu na vodní plochu, zaposlouchat se do vyprávění našich
veslařských olympioniků Zdeňka
Pecky a Jitky Antošové (rodačky
z Děčína), vzít si do ruky olympijskou medaili a vtisknout si tak
její podobu do své paměti. Toto
vše se událo proto, že patronem
republikové soutěže Vesluje celé
Česko je právě Zdeněk Pecka.
K povídání o veslování a olympiádě sebou přivezl také šest veslařských trenažérů.
Soutěžilo se ve čtyřčlenných
družstvech, kdy každý soutěžící

z družstva vesloval jednu minutu
a pak pokračoval štafetově další
až do uplynutí limitu. Žákům se
akce velmi líbila, nejlepší byla
čtyřka kluků ze 4Z, která ujela
1170 metrů. Čas s olympioniky
ubíhal velmi rychle a tak, aby se
do soutěže mohli zapojit všichni
žáci školy, propůjčil jim Zdeněk
Pecka jeden veslařský trenažer
na jeden rok.
Nejdůležitější na celé akci byl
úsměv na tvářích, jak soutěžících studentů, učitelského sboru, tak i samotných vzácných
hostů.
Připravili: Mgr. Tomáš Eibl
a Mgr. Jana Roudnická, žáci 4Z
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Seznamte se blíže s laureáty Ceny hejtmana za rok 2016
V

tomto vydání si představíme zbylé dva oceněné. Cenu
hejtmana za rok 2016 v oblasti
kultury získala vedoucí divadelního souboru v Krupce Jana
Urbanová a za sport obdržel
cenu zakladatel a organizátor
mezinárodního ženského cyklistického závodu Tour de Feminin
Jiří Vích.

Cena hejtmana 2016 v kategorii kultura:
Jana Urbanová, vedoucí
divadelního souboru v Krupce
Jana Urbanová je od r. 1974
vedoucí amatérského divadelního souboru, se kterým
dosáhla celostátních ocenění.
V r. 1990 byl soubor nominován k účasti na vrcholné přehlídce čs. amatérského divadla
Jiráskův Hronov, v r. 1997 byl
vybrán k reprezentaci na mezi-

národní přehlídce v rakouském
Holzhausenu. Soubor slaví
úspěch především s inscenací
„Odcházení“, k jejímuž uvádění získali povolení od V. Havla
jako jediný amatérský soubor
ještě za jeho života. Jana Urbanová za 40 let režijně připravila
více než 20 dramatických titulů
s řadou repríz po celé republice. Byla oceněna vyznamenáním Svazu českých divadelních
ochotníků „Zlatý odznak J. K.
Tyla“.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje jednala
v Úštěku se starosty obcí a měst Litoměřicka
V

Úštěku na Litoměřicku se
konalo ve dnech 23. a 24.
listopadu výjezdní zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje.
Na programu byla kromě bilancování uplynulého roku také
prohlídka výjezdového stanoviště ZZS Úštěk a požární stanice
HZS Úštěk.
Po požární stanici provedl
členy Bezpečnostní rady (např.
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka jakožto předsedu rady, Milana Zemaníka, ředitele Krajského úřadu či Martina
Kliku, prvního náměstka hejtmana) ředitel hasičů v územním
odboru Litoměřice Boleslav
Lang. Přítomen byl i Roman Vyskočil, ředitel HZS ÚK, Jaromír
Kníže, ředitel krajského ředitelství PČR, Ilja Deyl, ředitel ZZS

ÚK, jeho náměstek Petr Bureš
a ředitel Krajského vojenského
velitelství Rostislav Domorák.
Požární stanice i stanice záchranky sídlí v jednom objektu. Nová výjezdová základna
Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje byla otevřena
teprve v lednu 2013, ale na nedostatek práce si stěžovat nemusí. Letos již vyjížděli k více
než sedmi stovkám případů; a to
nejen v oblasti Litoměřicka, Děčínska, ale také do sousedního
Libereckého kraje.
Na samotném čtvrtečním jednání Bezpečnostní rady se pak
projednávalo např. vyhodnocení
plánu výcviku letecké záchranné
skupiny ZZS za rok 2017 a plán
výcviku na rok 2018, spolupráce
s obcemi s rozšířenou působnos-

tí na území kraje v oblasti krizové připravenosti za rok 2017 či
informace o spolupráci složek
IZS na programu „Hasiči do
školy“. Jako vždy na konci roku
bezpečnostní rada projednala

také roční plán cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení
a v neposlední řadě také finanční
zabezpečení složek IZS pro další
rok.

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 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

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
1. Gymnázia Děčín, příspěvkové organizace
2. Střední průmyslové školy a Střední odborné
školy gastronomie a služeb, Most,
Jana Palacha 711/2, příspěvkové organizace

Členové Bezpečnostní rady ÚK si prohlédli požární stanici HZS
Úštěk.

Reakce předsedy představenstva Krajské zdravotní, a. s., Ing. Jiřího Nováka (KSČM) na výroky krajského zastupitele
Jana Richtra (ANO 2011) v rubrice „Můj názor“ listopadového vydání pravidelného měsíčníku Ústeckého kraje.
Vážení občané Ústeckého kraje,
v minulém listopadovém vydání tohoto
měsíčníku Jan Richter, zastupitel Ústeckého kraje (ANO 2011), nepravdivě a zavádějícím způsobem uvedl, že se Ústecký
kraj vzdal téměř jakékoli kontroly nad
Krajskou zdravotní. Proti tomuto výroku
cítím potřebu se vymezit. Ústecký kraj se
kontroly v žádném případě nevzdal. Revize stanov Krajské zdravotní byla navržena
v souladu s právními předpisy, resp. jejich
změnami, ke kterým došlo za posledního
půldruhého roku. Zároveň stanovy reflektovaly problematiku praktického výkonu
obchodního vedení společnosti a kontrolního dozoru. U kontrolního dozoru
bych se dovolil pozastavit. Dozorčí rada
je složena ze zástupců různých politických
stran, včetně ANO 2011, a jejím úkolem je
právě kontrola činnosti Krajské zdravotní.
Tato kontrola byla ve stanovách též zefektivněna, nicméně se zřejmě jedná o okolnost, která nezapadá do účelových tvrzení
pana Jana Richtera, proto ji zcela pominul.
V souvislosti se změnou stanov je nezbytné
sdělit, že představenstvu Krajské zdravot-

Cena hejtmana v kategorii
sport:
Jiří Vích, ředitel cyklistického závodu
Jiří Vích je zakladatel a organizátor mezinárodního ženského
cyklistického závodu „Tour de
Feminim – O pohár Českého Švýcarska“ zařazeného jako závod
Světového poháru. V roce 2016 se
jel jubilejní 30. ročník. Závod je na
základě svého nadregionálního
významu zařazen do programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

ní je zákonem svěřeno obchodní vedení
společnosti, s čímž je spojen zejména požadavek plnit povinnosti na určité odborné
úrovni. Tato odborná úroveň nemusí dosahovat úrovně znalostí odborníka v daném
oboru, nicméně člen představenstva má
povinnost rozeznat hrozící škodu a zabránit jejímu způsobení. Avšak i pouhé rozeznání škody v tak význačné organizaci jako
je Krajská zdravotní, a. s., která svou složitostí převyšuje běžné korporace, je požadavkem značně přísným. Jelikož je odpovědnost za obchodní vedení a strategické
plánování svěřena představenstvu společnosti, je nejvýše racionální, naprosto odůvodnitelné a logické, aby si představenstvo
Krajské zdravotní samo zvolilo osobu, která mu bude odborně nápomocna v plnění
jeho úkolů a za volbu této osoby neslo svou
odpovědnost v rámci odpovědnosti za obchodní vedení. Nelze přitom opomenout,
že představenstvo má ze zákona povinnost
jednat při svém rozhodování v obhajitelném zájmu obchodní korporace a s nezbytnou loajalitou vůči společnosti, tím
i jedinému akcionáři. Ani posun hranice

schvalování smluv o půjčce či úvěru z 250
na 400 milionů Kč není rizikové a bezbřehé, uvědomíme-li si, že takto vysoké půjčky nebo úvěry bývají zpravidla zajištěné
zástavním právem. Smlouvy o půjčce či
úvěru jsou pak podrobeny schvalovacímu
procesu jediného akcionáře. O obdobnou situaci se jedná ve vztahu k převodu
nemovitosti do 40 milionů Kč. Budovy
Krajské zdravotní jsou konstrukčně velmi
rozsáhlé a hodnota převážné většiny z nich
dalece převyšuje tento limit, navíc je do
majetku Krajské zdravotní za současného
vedení společnosti masivně investováno, čímž jeho hodnota neustále stoupá.
Jakékoli obavy o úroveň zdravotní péče
uměle vytvářené opozičním zastupitelem
v souvislosti se změnou stanov jsou liché
a nejsou založeny na racionálním základu.
Představenstvo Krajské zdravotní za dobu
svého působení mnohokrát prokázalo, že
Krajská zdravotní pod jeho vedením prosperuje, finanční prostředky jsou vynakládány efektivně a hlavně viditelně a ve svém
důsledku ve prospěch všech občanů Ústeckého kraje.

Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 19. 1. 2018
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: Gymnázium Děčín - neotvírat“, „Konkurs:
Střední škola Most - neotvírat“.

Kroupová: Dotace mi pomohla vyřešit problém s financováním

Ú

stecký kraj letos druhým
rokem vypisoval dotační
titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme jednu
z úspěšných žadatelek.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Jsem ráda svým pánem. Bydlím na vesnici, kde není moc pracovních příležitostí v blízkosti
bydliště. Když chci mít čas i na
ten „život na vesnici“ a ne strávit
polovinu života dojížděním, tak
je pro to také třeba něco dělat.
Neměla jste obavu z rizika?
Určité riziko podstupujete.
I když nastoupíte do zaměstnání, nikdo vám nezaručí, že tu
práci budete mít i zítra, a nejste
téměř schopni to ovlivnit. Sice

tam není to riziko investice, ale
v podnikání zase máte mnohem
větší vliv na to, jak to dopadne.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Tak pro mě téměř nic, co se
týká té administrativní stránky,
mám celkem dost zkušeností
s úřady a podobnými institucemi, ale trochu problém bylo sehnat potřebné financování, což
mi velmi usnadnila tato dotace.
Začala byste podnikat i bez
ﬁnanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, již jsem podnikala, ale
dotace mi umožnila realizovat
se v jiném odvětví, což mi do budoucna sníží rizika.

K čemu jste dotaci především využila?
Dotaci jsem využila na zakoupení mechanizace.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Tak asi hlavně udržet se na
trhu, postupně si doplňovat mechanizaci za účelem lepší flexibility a budování stabilního zázemí.

Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Těžko někomu něco doporučovat, co člověk to originál.
Myslím, že podnikatelského
ducha někdo buď má, nebo ne.
Kdo ho má, tak snad jen aby
byl sám sebou, používal vlastní rozum a nenechal se odradit
případnými počátečními neúspěchy.

Jméno a příjmení:

Danuše Kroupová (ANADANA s.r.o.)

Věk:

53

Místo podnikání:

Všehrdy

Předmět podnikání:

poskytování služeb pro zemědělství,
poskytování technických služeb,
stavebnictví

Ústecký kraj

prosinec 2017

7

Ústecký kraj slovem a obrazem,
– výběr z kalendária roku 2017
LEDEN
V ústecké Masarykově nemocnici se v 1.47 hodiny po startu
nového roku narodil mamince
Lucii Thiemové z Ústí nad Labem
téměř tři kila vážící a 48 centimetrů měřící drobeček. Od rodičů
dostal jméno Josef a stal se prvním dítětem narozeným v roce
2017 na území Ústeckého kraje.

ÚNOR
Vedení kraje se zabývá situací kolem zvýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. Už také poslalo návrhy dodatků stávajících smluv
všem dopravcům, kteří zajišťují Dopravu Ústeckého kraje. Celkem jde
o 15 smluv s navýšením v dodatcích ve výši 85,5 milionů korun.

Ústecký kraj bude v roce 2017 hospodařit s 14 772 103 tisíci korunami.
Přesně v takovém objemu schválili zastupitelé rozpočet na tento rok.
Půjde o rozpočet schodkový. Oproti loňskému roku je díky zvýšení daňových příjmů vyšší o 394 552 tisíc korun.

Společnost Ernst and Young
s podporou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka,
vyhlásila na krajském úřadě vítěze soutěže EY Podnikatel roku
2016 Ústeckého kraje. Stal se jím
Hynek Sagan, majitel a jednatel
společnosti Armex Oil, s.r.o., sídlící v Děčíně.

Ministerstvo zdravotnictví podepsalo dodatek smlouvy se stávajícím
provozovatelem letecké záchranné služby v regionu, společností DSA.
Podle dodatku bude DSA leteckou záchranku provozovat ještě do konce února, než službu převezme vítěz tendru, kterým je společnost ATE.

U památníku v Duchcově si lidé připomněli 86. výročí události, která se
stala 4. února 1931 u duchcovského viaduktu. Pietního aktu se kromě
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka zúčastnili i krajští zastupitelé Jitka Sachetová či Jaroslav Horák.

Dlouholetý ředitel ústecké Severočeské vědecké knihovny Ing. Aleš
Brožek dne 1. února 2017 odevzdal pomyslné žezlo své nástupkyni
a odchází do důchodu. Brožek je mimo jiné také vášnivým badatelem
či nadšeným vexilologem.

Až do 9. března mohou začínající podnikatelé zažádat o dotaci z dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2017“. Cílem je například rozvoj podnikatelského prostředí
regionu.

DUBEN
Už od roku 2016 se 27 významných akcí může pyšnit titulem Rodinné
stříbro Ústeckého kraje. Od letošního roku Ústecký kraj má pro své
stříbro i nové logo a grafiku. Nový vizuální styl byl inspirován heslem
„Vzácnost, kterou ochraňujeme“.
O první jarní sobotě 25. března
se v Domě kultury v Mostě konal
XIV. reprezentační ples Ústeckého kraje – kraje dobrého vína.
Šek, výtěžek ze vstupného ve
výši 198 100 korun, předal hejtman Oldřich Bubeníček Domovům sociálních služeb Litvínov.

KVĚTEN

Loňský rekord Nigerijce Mozii nebyl překonán. I tak byl třináctý ročník
Grand Prix Ústí nad Labem velmi povedený a diváci zhlédli na Městském stadionu šest vrhů za dvacetimetrovou hranici. Z letošního triumfu se radoval koulař Tomáš Staněk.

ŘÍJEN

SRPEN

Další ročník krajského dne záchranářů navštívily tisíce lidí.
Počasí na lounském výstavišti
v sobotu 3. června přálo a návštěvníci si tak mohli užít bohatý doprovodný program pro děti
i dospělé.
Po devíti měsících oprav rumburského sportovního stadionu se zde
12. června konalo jeho slavnostní otevření, kterého se zúčastnila kromě stovek dětí také místní rodačka a účastnice olympiády v Riu, chodkyně Anežka Drahotová.

ZÁŘÍ
Peruc na Lounsku hostila jubilejní desátý ročník krajských
Dožínek. Na velkolepou akci regionálního zemědělství, řemesel
a tradičních výrobků se přišly
podívat davy návštěvníků.

Letos v srpnu uplynulo 15 let od ničivých povodní. Krajem byla v rámci
protipovodňové ochrany realizována opatření v Křešicích, v Ústí nad
Labem, v Terezíně či v Bohušovicích nad Ohří.

Prvního září byla slavnostně otevřena nová sportovní hala Střední lesnické a odborné školy ve Šluknově. Stalo se tak za účasti hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.

Ústavní soud zrušil části obecně závazných vyhlášek, které v Ústeckém kraji již před lety začaly platit ve Varnsdorfu a v Litvínově. Stejnou
vyhláškou se musí řídit v Krupce či Bílině.

V Ústí nad Labem se konal další ročník ústeckého Mattoni 1/2Maratonu. Ve všech čtyřech kategoriích padly traťové rekordy (nejrychlejší
muž, žena, Čech i Češka).

Do krajské metropole se sjeli boxeři z celého světa, kde změřili v rámci Grand Prix Ústí nad Labem svoje síly a zabojovali o nejcennější
kovy. Letošního ročníku se zúčastnilo 45 boxerů.

Šest medailí, z toho čtyři v olympijských disciplínách. Dva tituly mistrů
světa. Čtvrté místo v medailové tabulce národů. Česká rychlostní kanoistika zažila v Račicích sportovně nejúspěšnější mistrovství světa
v historii samostatné České republiky

LISTOPAD
48. ročník Mezinárodního tanečního festivalu zasazeného do Rodinného stříbra Ústeckého kraje
hostilo krajské město. V sobotu
byly na programu soutěže včetně
té mezinárodní – Evropského poháru v kombinaci deseti tanců.

Do 1046 volebních okrsků v Ústeckém kraji dorazilo 341 783 voličů.
K urnám přišlo 52,38 % obyvatel (v 2013 to bylo 51,69 %). V Ústeckém
kraji zvítězilo hnutí ANO 2011.

Cena 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.

To 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.

ČERVEN

V areálu V Podhájí ústecké nemocnice je pro pacienty připraven zbrusu nový stacionář pro
ambulantní podání chemoterapie. Slavnostního otevření se
zúčastnil i náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Stanislav Rybák.

V krajském městě zahájil 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.

Bojovníci prvního čínského císaře Čchin Š‘-chuang-ti postupují na sever. Další zastávkou na dlouhé pouti terakotové armády je od 7. října do
7. ledna 2018 město Most, respektive místní Oblastní muzeum.

Pacienty může zdravotnické zařízení REMED Meziboří nově hýčkat
na 23 elektrických polohovacích lůžkách. Získalo je díky dotačnímu
programu Ústeckého kraje „Podpora zvýšení komfortu při poskytování
následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2016“.

Po rok a půl trvajícím sporu kolem letecké záchranky v Ústeckém kraji je konečně rozhodnuto o provozovateli. Bude jím společnost DSA,
která z ústeckého heliportu vzlétá s lékařským týmem již od roku 2003.

V Terezíně vyvrcholil tradiční Závod míru juniorů, který vyhledávají
mladí cyklisté z celého světa. Ve čtyřdenním klání na sebe z českých
reprezentantů nejvíce upozornil sedmnáctiletý Karel Vacek.

Na letecké přehlídce ve dnech
24. a 25. června na letišti v Roudnici nad Labem se představilo
mnoha tisícům diváků na padesát historických i moderních
letadel a špičkoví piloti a letečtí
akrobati z mnoha zemí.

V centru obce Liběšice na Litoměřicku stojí již pár let prázdný rozlehlý
objekt, který jde nyní do veřejné dražby. Objekt s barokním zámkem,
velkými zahradami a skleníkem patří Ústeckému kraji. Ten však pro
komplex nemá využití.

Hejtman Oldřich Bubeníček předal
v prostorách ústeckého divadla
celkem dvacet osm Záslužných
medailí Ústeckého kraje a deset
Medailí hejtmana Ústeckého kraje
členům krajských složek Integrovaného záchranného systému za
jejich práci a mimořádné činy.

Další ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje za rok
2016 zná své vítěze. Na prvním místě se už pošesté umístila plavkyně
chomutovské Slávie Simona Baumrtová.

Zápolení o medaile na letní olympiádě dětí a mládeže na brněnských
sportovištích jsou minulostí. Mladí sportovci z Ústeckého kraje si přivezli 32 medailí (11 zlatých, 10 stříbrných a 11 bronzových).

Sportovní hala Sluneta v Ústí nad
Labem hostila 12. ročník charitativní akce s názvem „Krása pomáhá dětem“, jejíž výtěžek (400
tisíc korun) pomůže oddělení
dětské chirurgie Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
a také dětskému a dorostovému
oddělení mostecké nemocnice.

Sbory dobrovolných hasičů z celé ČR a profesionální hasiči se prezentovali tisícům návštěvníků na VII. celorepublikovém srazu hasičstva
spojeným s výstavou historické i současné techniky na Hasičských
slavnostech Litoměřice 2017.

Chirurgové v teplické nemocnici získají moderní pracoviště a s ním
i výrazně lepší podmínky pro operativu. Krajská zdravotní tu v letošním roce zahájí výstavbu zcela nového pavilonu pro centrální operační
sály.

23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017 se za Ústecký kraj přihlásilo pro
letošní rok šestnáct obcí. Titul nejcennější – Zlatou stuhu – vyhrála
obec Libochovany na Litoměřicku.

Labská stezka je nejoblíbenější cyklostezkou v Německu a na žebříčku oblíbenosti strmě stoupá i její český úsek, který vede z nemalé
části i skrz Ústecký kraj. Pole průzkumu německého cykloklubu „ADFC-ravelbike Radreiseanalyse 2017“ je již pátou nejoblíbenější cyklotrasou Němců v zahraničí.

Stovky českých lidí i lidí z ciziny přišly uctít památku obětí druhé světové války na Národní hřbitov v Terezíně. V neděli 21. května se zde
konala tradiční Terezínská tryzna, kterou i letos připravil Památník
Terezín.

V kategorii nejlepší webová stránka obce v rámci soutěže Zlatý erb
vyhrál Chuderov na Ústecku. Zvítězil již potřetí během pěti let.

ČERVENEC

BŘEZEN

PROSINEC
Ústeckým divadlem zazněl koncert vítězů prestižní mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per
musica di pianoforte. Mezi 71
účastníky se absolutním vítězem
stal Chorvat Zvjezdan Vojvodić.

V Ústeckém kraji se letos natočilo hned několik filmů. Dalším, jehož
děj se bude odehrávat v našem regionu, je snímek režiséra Roberta
Sedláčka Jan Palach. Tento snímek půjde do kin v srpnu 2018.

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.
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 v poměru 3:1.

Zahájení výstavby mimoúrovňové křižovatky Třebušice na silnici I/13
se zúčastnili mimo jiné i náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství Jaroslav Komínek, vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk či senátor za Ústecký kraj Václav Homolka.

Ústecký kraj
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Jubilejní mezinárodní ročník klavírní soutěže vyhrál mladý Chorvat
Pokračování ze strany 1
lavírní soutěž patří nejen
díky svému věhlasu do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Pro některé mladé a talentované klavíristy je tato
soutěž odrazovým můstkem za
cestou ke slávě. „Když se podíváme na to, kolik mistrů tu začínalo a získalo svá první ocenění,
tak mi nezbývá poděkovat těm,
kteří soutěž vymysleli a těm, kteří se teď na soutěži podílí,“ řekl
hejtman Ústeckého kraje při
slavnostním vyhlášení vítězů.
Soutěž se uskutečnila pod záštitou hejtmana Oldřicha Bube-

K

Webové stránky kraje
upozorňují starosty

W

ebové stránky Ústeckého kraje www.
kr-ustecky.cz se neustále vyvíjejí a rozšiřují tak, aby byly
srozumitelnější pro občany
našeho regionu. Novinky se
týkají sekce Občan a obce,
kde je nová záložka Informace pro vedení měst a obcí,
kde se starostky a starostové
dozví, jaká jsou nová vládní
nařízení a usnesení právě
vůči obcím.

níčka a primátorky města Ústí
nad Labem Věry Nechybové
a za velmi významné podpory
Ústeckého kraje, společnosti
NET4GAS, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, Ministerstva
kultury České republiky a Statutárního města Ústí nad Labem.
Organizátory byly Základní
umělecká škola Evy Randové,
příspěvková organizace Ústeckého kraje a Kulturní středisko
města Ústí nad Labem. Příští
ročník se uskuteční opět v krajském městě; a to od 21. do 23.
listopadu 2018.

Jednu z hlavních cen si odnesl také člen ústecké ZUŠ Evy Randové
Vladimír Kuželka (na snímku).

R

me to i jako ocenění a důkaz, že
máme nejen kvalitní zázemí, ale
dokážeme se i organizačně postarat o tak významné akce, o jejichž pořádání bojují kanály po
celém světě,“ uvedl ředitel Labe
arény v Račicích Michal Kurfirst.

Labe aréna ale nechystá jen
světový šampionát. Stále pokračuje projekt Česko vesluje, který
na školách i akcích pro veřejnost
představuje veslování na trenažéru. A aby toho veslování nebylo málo, funguje na račickém
kanálu prvním rokem i Labská
akademie veslování. „Právě tyto
dva projekty mají vlastně ukázat laické veřejnosti, že takový
veslařský trenažér je vhodný pro
kohokoliv a není nikdo, kdo by si
na něm nemohl změřit své síly,“
dodal Michal Kurfirst.

Děvčata z Podkrušnohorského gymnázia Most
dominovala na házenkářském turnaji středních škol

M

osteckým
extraligovým
házenkářkám DHK Baník Most „Černí andělé“ rostou
zdatné nástupkyně! Studentky
Podkrušnohorského gymnázia
v Mostě totiž vyhrály středoškolský pohár v házené. Dějištěm
celorepublikového finálového
klání byla Sportovní hala v Mostě. Turnaje se zúčastnilo šest nejlepších týmů ČR.
Za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje byl v úterý 5. prosince odstartován dvoudenní
maraton zápasů, ze kterých pak
vzešel národní šampion. Tím se
po finálovém duelu s děvčaty ze

zlínského gymnázia nakonec
staly domácí hráčky.
V Mostě se s házenkářskou
mládeží pracuje velmi dobře
a to se následně promítlo i v samotném turnaji. Mostecká
děvčata prošla bez ztráty bodu
až do finále, kde nedala soupeřkám z Moravy sebemenší šanci.
Vítězky se mohou radovat z postupu na Mistrovství světa škol
v házené, které by se mělo uskutečnit na začátku příštího roku
v exotickém Kataru. Celý turnaj, který se mohl pyšnit i dobrou diváckou kulisou, podpořil
Ústecký kraj.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste poznali Sloup
sv. Anny v Mostě. Na výhru se
může těšit: Jindřiška Kovaříková z Loun, Jaroslava Smetanová z Mostu a Václav Hotový
z Loun. Výhercům gratulujeme.

Mistrovská jízda v Labe aréně pokračuje

ačickou Labe arénu čeká po
neuvěřitelném roce 2017
i v nadcházejícím roce další šampionát. Po letošním Mistrovství
Evropy ve veslování a Mistrovství světa v rychlostní kanoistice
i Závodech Olympijských nadějí
sem zamíří konání Mistrovství
světa juniorů ve veslování. Už
teď račický kanál pomalu připravuje vše potřebné a Ústecký kraj
znovu bude při tom.
„Je pro nás opravdu neuvěřitelné, co všechno se během let
na našem kanále odehraje. Bere-

prosinec 2017

Za dnešní hádankou se vydáme až do podzemí pod vrcholem
Komáří vížky na Teplicku, kde se
nachází jedno z nejvýznamnějších
starých důlních děl, které bylo
v roce 2015 zařazeno také mezi
kulturní památky a dokonce usiluje o zápis na Seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.

kulturní pozvánky
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.
K vidění do 4. února 2018.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Výstava Svět kostiček Lego
představí mnoho pestrobarevných
exponátů poskládaných ze stavebnice Lego. Potěší všechny věkové
kategorie. Naleznete zde exponáty
sestavené z téměř 250.000 dílků.
K vidění do 11. března 2018
Děvčata hnala za vítězstvím slušně zaplněná sportovní hala.

Dolování zde začalo v průběhu 14.
století, těžba ustala před druhou
světovou válkou. Nyní je otevřeno
návštěvníkům k odborným prohlídkám, které je seznámí s bohatou historií i způsoby dobývání.
Víte, jaký objekt máme na mysli?
Už jste sem zavítali?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 17. ledna 2018 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 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 7. 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.

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 31. 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.

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ
Androgynní povaha bytí malíře Ivana Bukovského představí
přes 50 obrazů. Díla jsou expresivně laděná a nesou vypjatá existenciální poselství. Výstavu můžete zhlédnout do 20. ledna 2018.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Iva Hüttnerová
představuje výběr z bohaté tvorby herečky a malířky Ivy Hüttnerové. Její obrazy s osobitým
výtvarným stylem jsou součástí
stálých expozic naivního umění
v Paříži a Hamburku. K vidění
do 28. ledna 2018.

křížovka o ceny

O

tázka Kdo moderoval letošní mezinárodní taneční festival?
byla tajenkou naší listopadové křížovky. Odpověď na ni byla:
Jan Čenský a Tereza Prucková.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Alena Klimtová z Duchcova, Jiří Nachtigal ze Žatce,
Žofie Páclová z Mostu, Kamil Kraus z Kryr a Magdalena Vojáčková ze
Šluknova. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše prosincová 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 17. ledna 2018, 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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