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Královna boxu v nové roli

Studenti přispějí k rozvoji kraje

Sever Čech čeká obnova tradice

ÚSTECKÁ BOXERKA
VLAJKONOŠKOU
NA OLYMPIÁDĚ

UNIVERZITA V ÚSTÍ
SPUSTILA NOVOU
KAMPAŇ

ZÁVOD MÍRU
SE VRACÍ TAKÉ
DO ÚSTECKÉHO KRAJE

slovo hejtmana

Vážení čtenáři,

obyvatelé Ústeckého kraje, jsme rád, že Vás
mohu prostřednictvím našich krajských novin pozdravit i v novém roce 2018. Věřím, že
to bude rok úspěšný pro vás osobně i pro celý
Ústecký kraj. Každý měsíc bych vás chtěl na
těchto stránkách seznámit s aktuálním děním
v našem kraji a s prací krajské samosprávy.
Na konci ledna bude zastupitelstvo rozhodovat o rozdělení dotace ze státního rozpočtu na sociální služby
v našem kraji. Dotace pro rok 2018 je ve výši 1,39 miliardy korun,
což je navýšení proti roku 2017 o 335 milionů. Jsme velmi rádi za tuto
částku, nicméně reálná potřeba prostředků pro letošní rok dosahuje
téměř 1,8 miliardy korun. Celkem bylo pro rok 2018 podáno 180 žádostí na podporu 519 sociálních služeb, přičemž Ústecký kraj eviduje
přibližně 200 poskytovatelů s šesti sty službami. Někteří poskytovatelé sociálních služeb čerpají podporu z projektu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji, nebo v rámci individuálních projektů obcí.
Po zasedání lednového zastupitelstva budou bezodkladně podepisovány smlouvy o poskytnutí přiznané dotace ve výši 60 %, druhá
splátka dotace ve výši 40 % pak bude vyplacena do konce července.
Zajišťování kvalitních sociálních služeb a jejich financování je
jednou z priorit krajské samosprávy. Sociální služby zajišťují pomoc
a podporu osobám při sociálním začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení. To je v našem kraji velmi důležité. Služby sociální péče
napomáhají také zajistit potřebným osobám fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do
běžného života, nebo zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Již
druhé volební období funguje poradní orgán hejtmana pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, který se sociální oblasti intenzivně zabývá. Máme zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018 a katalog poskytovatelů sociálních služeb v kraji s aktuální nabídkou sociálních služeb. Věřím, že
i v letošním roce budou služby v sociální oblasti v našem kraji dobře
fungovat a přinesou jejich uživatelům prospěch.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček
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Kraj chystá oslavy 100 let vzniku
Československa

Z

astupitelstvo
Ústeckého
kraje vloni na podzim
schválilo konání oslav výročí
100 let vzniku ČSR v našem
kraji a to v rozsahu 10 milionů
korun. Právě v těchto dnech
probíhá finalizace podrobného
celoročního programu oslav
v celém kraji, na kterém pracuje krajský úřad s příspěvkovými
organizacemi, městy, významnými organizacemi v oblasti
historie i například členy Rodinného stříbra.
Připravujeme také putovní
výstavu, která se bude věnovat
nejen celorepublikovým historickým událostem, ale hlavně
těm regionálním, protože Ústecký kraj byl v tehdejší době
hlavně skladbou obyvatelstva
ojedinělý a z historických zdrojů víme, že vznik ČSR právě
v našem kraji neprobíhal stejně
jako například v Praze.
Ústecký kraj se zapojí do akcí
jako je například Rumburská
vzpoura v květnu, 180. výročí
vzniku Severočeské filharmonie nebo vrcholných říjnových
oslav na Zahradě Čech v Lito-

Hejtman přivítal první miminko ČR
P
o celé republice se úderem
půlnoci spustily ohňostroje
a v kadaňské nemocnici maminka Daniela Hrabalová přivedla
na svět svého druhého syna Jakuba Hrabala. Ještě do porodnice ji přišel poblahopřát také hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček, protože Jakub není
jen prvním miminkem kraje, ale
také celé České republiky.
Jakub Hrabal se narodil jen dvacet pět sekund po půlnoci s mírou
50 centimetrů a váhou 3,67 kilogramu. Narodil se sice v Kadani,
ale maminka s tatínkem pocházejí
z Jirkova. „Sama jsem se narodila
v kadaňské nemocnici, můj první
syn Tadeáš se zde také narodil, tak
to byla pro Kubíka jasná volba,“
řekla maminka Daniela, která při-

Jakub Hrabal se narodil jen
25 sekund po půlnoci.

znala, že se Jakubovi před půlnocí
moc na svět nechtělo.
„Jsem velmi rád, že první miminko Ústeckého kraje je zároveň prvním miminkem v celé
republice a přeji nejen Kubíkovi,
ale celé jeho rodině do budoucna
hodně štěstí a zdraví,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček. „První
miminko je krásným dárkem pro
naši nemocnici, která letos osla-

ví 40. výročí,“ dodal ředitel kadaňské nemocnice Petr Hossner.
Hodně štěstí do života přišli
mamince popřát také starosta
Kadaně Jiří Kulhánek i starosta Jirkova Radek Štejnar, který
mamince, jako občance Jirkova,
předal šek na deset tisíc korun.
O finančním daru pro první miminko jednala také Rada Ústeckého kraje.
První novorozence v roce 2018
již přivítali na světě také zdravotníci všech porodnic Krajské zdravotní, a. s. Hejtman popřál také prvnímu miminku v Teplicích v rámci
nemocnic Krajské zdravotní, kterým je holčička Pavlína. Ta měřila
51 cm a vážila 3,30 kg a na svět se
podívala v 1.08 hodin. Maminkou
je Petra Nováková z Teplic.

Filmová kancelář přiváží pokračování seriálu Rapl

V

Ústeckém kraji opět potkáte filmaře na každém rohu.
Česká televize k nám míří s pokračováním úspěšného televizního
seriálu Rapl, jehož děj se tentokrát
přesune převážně do krajského
města Ústí nad Labem. Natáčet
se začne 15. února a filmové štáby se u nás zdrží až do konce září
letošního roku. S natáčením bude
samozřejmě spojena řada dopravních omezení či uzavírek ulic,
o kterých vás pravidelně budeme

informovat na webových stránkách Ústeckého kraje či města

Natáčení dalších dílů seriálu
Rapl tentokrát míří do Ústeckého
kraje.
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Ústí nad Labem, sociálních sítích
a na stránkách našich novin.
A jestli se chcete stát alespoň
na chvíli hvězdami před televizními kamerami, můžete se zúčastnit jednoho z konkurzů na
kompars. Filmaři v úterý 13. 2.
mezi 10 a 18 hodinou budou
hledat muže i ženy ve věku 17 až
70 let. Pokud tedy máte zájem,
přijďte v tento termín do Kulturního střediska Ústí nad Labem
v ulici Velká Hradební 33.

měřicích. Už na podzim loňského roku byla ustanovena
pracovní skupina v čele s hejt-

manem, která se právě přípravám oslav věnuje. Veškeré
informace budou pravidelně

aktualizovány i v kalendáriu na
webových stránkách Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz.

Masarykovo zdymadlo pod střekovským hradem z let 1923 až 1935 je jednou z nominovaných staveb století.
(Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem)
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Ještě více peněz na pohotovostní služby -po schválení radou
ještě zbývá souhlas zastupitelů pro navýšení finanční podpory
ze strany kraje na zabezpečení lékařských pohotovostí na celkovou částku cca 2 480 tisíc Kč pro rok 2018. Navýšení rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním provozu
ordinací je reakcí v návaznosti na růst nákladů a zvyšující se
požadavky na navýšení odměn službu konajícího personálu.
Jde o navýšení krajské dotace pro všechny spádové oblasti pro
dotčené pohotovostní ordinace o cca 11 %. Již řadu let je v kraji
realizovaný model LPS, ve kterém kraj poskytne městu dotaci na zajištění pohotovostí a město následně uzavírá smlouvu
s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb o provozu
ordinací LPS. Jmenovitě se jedná o města - Statutární město
Děčín, Město Rumburk, Město Varnsdorf, Statutární město
Ústí nad Labem, Město Bílina, Město Louny, Město Žatec,
Statuární město Chomutov a Město Kadaň. Ve spádových oblastech, kde města neuzavřela smlouvy s krajem o poskytnutí
dotace, kraj následně oslovil a uzavřel přímé smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb, kteří vystupují v roli provozovatele ordinací LPS. Tato situace nastala v případě Statutárního
města Teplice a Města Litvínova. A také u Statutárního města
Mostu, Města Litoměřice a Města Roudnice nad Labem, ale
tato města jsou připravena podílet se finančně ve spolupráci
s krajem na zajištění příslušných pohotovostních ordinací ve
své spádové oblasti.
Další opatření na mostě Dr. E. Beneše v Ústí nad Labem Ústecký kraj již rozhodl o celkové rekonstrukci mostu, u které již
byla zadána projektová dokumentace, k samotné rekonstrukci by
mohlo dojít zhruba za dva roky. Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje byly zatím provedeny zajišťovací práce tak, aby byla
zajištěna bezpečnost provozu na mostě i na pozemních komunikacích pod mostem do doby celkové rekonstrukce mostu. Jednalo
se zejména o instalaci ochranných sítí, výměnu dilatačních závěrů a svedení autobusové a trolejbusové dopravy pouze do středního pruhu. Včetně již provedených opatření budou tyto práce ve
výši 16 943 398,- Kč. Do března letošního roku by na mostě měla
být světlená signalizace pro řízení dopravy.
Obědy pro děti z chudých rodin - návrh s částkou 500 tisíc
korun míří na jednání zastupitelstva pro organizaci WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s, která se postará o zajištění obědů dětem
z rodin, které se dostaly do tíživé životné situace a nemohou
si úhradu teplých jídel ve škole dovolit. Ústecký kraj chce tak
podpořit hlavně rodiny samoživitelů či rodiny s velmi nízkým
příjmem. Základním kritériem pro zahájení spolupráce je, že
se rodiče o své děti starají, komunikují se školou a svou tíživou
situaci aktivně řeší. Stejný materiál byl projednán již v prosinci a to na částku 1 milion korun. Zastupitelstvo tento materiál
nepodpořilo a nyní je předkládán v pozměněném znění.

NAVŠTÍVILI NÁS

S vietnamskou delegací o těžbě
rašeliny a rekultivacích

A

ž z jižní části Vietnamu provincie Kien Giang přijela na
návštěvu delegace do Ústeckého
kraje. V čele s místopředsedou
tamní provinční vlády Mai Van
Huynhem se delegace setkala
s hejtmanem Ústeckého kraje
Oldřichem Bubeníčkem, po celý
den návštěvy je doprovázel náměstek hejtmana pro dopravu
Jaroslav Komínek a krajský radní pro cestovní ruch a regionální
rozvoj Zdeněk Matouš.
V rámci návštěvy se uskutečnilo i setkání na půdě ústecké
univerzity, kde probrali všichni
přítomní možnosti spolupráce
v rámci vysokoškolského vzdělávání, další spolupráce by se
pak měla rozvíjet i v návaznosti na konání podnikatelského
fóra, které se odehrálo na závěr

návštěvy. Vedení Ústeckého
kraje se zástupci vietnamské
provincie Kien Giang se shodli
na několika tématech budoucí
spolupráce. Jedním z těch hlavních je rozvoj cestovního ruchu
jako důležitého ekonomického
zdroje, předávání zkušeností
v rámci vzdělávání nelékařských
pracovníků a rekultivací. Právě
rekultivace a těžba rašeliny byly
nejvíce diskutovaným tématem
na odpoledním fóru. Ústecký
kraj je známý svými rozsáhlými rekultivacemi po těžbě uhlí,
a právě o české zkušenosti a výsledky měla vietnamská návštěva největší zájem.
Provincie Kien Giang leží
v deltě řeky Mekongu v jižním
Vietnamu. Je známá především
rybařením a pěstováním rýže.
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Můj názor: Sociální služby a jejich financování
Jak vnímáte potřebnost a užitečnost poskytovaných sociálních služeb v kraji? Je jejich spektrum a rozsah v Ústeckém
kraji dostatečný? Věnuje vláda a státní rozpočet dostatečnou částku na financování sociálních služeb?
Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Potřebnost
a užitečnost
sociálních
služeb je nezpochybnitelná například
v péči o naše
seniory či zdravotně a tělesně
postižené spoluobčany. V těchto
oblastech je mnohdy částka od
státu nedostatečná a nedostatek
suplují města a kraj, jako zřizovatelé domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou
apod. Další velká část finančních
prostředků má pomoci zapojení sociálně slabým do života,
do vzdělávání a do pracovního
procesu, řešení drogově závislých, sociální bydlení, osoby bez
přístřeší atd. Nezpochybňuji potřebnost pomoci i těmto lidem,
kteří se potýkají s různými složitostmi života a nemohou nebo
neumí si poradit sami. Zde by se
ale mělo uvažovat i o principu
zásluhovosti. To znamená, že
pomoci je třeba jít naproti a sám
projevit snahu o zlepšení vlastní
situace. V Kadani, ve vyloučené lokalitě Prunéřov, se princip
zásluhovosti osvědčil v podobě
úprav okolí bydliště, drobných
oprav v domě apod. Naopak
jsme se se zlou potázali při žádosti o příspěvek na bezdomovce
od jisté neziskovky, když jsme
chtěli, aby příjemci dotace od
města, v tomto případě bezdomovci, pomohli alespoň jednou
týdně s úklidem kolem popelnic.
Nejasný a prakticky neměřitelný
efekt dopadu dotací nerozptyluje
pochybnosti o účelnosti vynaložených peněz, protože v řadě
případů nedochází u klientů
k žádnému posunu a zlepšení.
Ovšem největší zásek do státní
kasy v sociální oblasti sféře stále
dělá sociální příspěvek na bydlení. Ten jde od státu přes úřady
práce klientům, ale většinou
spíše vlastníkům bytů, kteří stát
dojí, co to jde. Stav nezachrání
ani tzv. opatření obecné povahy,
kde mají obce konečně alespoň
možnost vymezit lokality, kde
se nebude vyplácet doplatek na
bydlení. Přesto se mnoho nezmění. Doplatek totiž tvoří asi
jen desetinu sociální dávky na
bydlení, a navíc někteří moudří
senátoři dali tento zákon k ústavnímu soudu. Doporučuji provést
urychleně revizi sociálního systému. (kráceno)
Dominik
Hanko
(SPD
a SPO), krajský zastupitel
Poskytování sociálních
služeb v Ústeckém kraji
vnímám jako
velice dobré
a
záslužné.
Kraj má zájem na kvalitním
poskytování sociálních služeb,
neboť jejich kvalita a úroveň se
promítá do kvality života obyva-

tel našeho kraje. Jak známo, náš
kraj patří k sociálně nejproblematičtějším regionům republiky.
Máme dlouhodobě nejvyšší míru
nezaměstnanosti a též nejvyšší počet sociálně vyloučených
lokalit. Je tedy zcela logické, že
i objem prostředků čerpaných
na tuto činnost je značný. Na
loňský rok, žádal Ústecký kraj
ze státního rozpočtu na činnost
sociálních služeb částku ve výši
1,65 mld. Kč, skutečnost byla
o cca 600 milionů nižší. Poskytovatelé sociálních služeb jsou
nuceni (pokud neobdrží dotace
v požadované výši) korigovat své
projekty a omezovat své služby
potřebným a byl bych rád, aby
bylo MPSV k Ústeckému kraji
štědřejší. Reálná potřeba pro sociální služby v kraji v roce 2018 je
1,7 mld. Kč. Obdrželi jsme více
než v roce 2017, ale i tak budeme muset hledat další možnosti
finanční podpory pro poskytovatele. Kvitujeme přístup MPSV, že
rozhodnutí o poskytnutí dotace
jsme obdrželi začátkem ledna.
Po schválení v orgánech kraje
se mohou finanční prostředky
dostat ke koncovým příjemcům
již v únoru (v minulých letech to
bylo v březnu – dubnu). Sociální
služby jsou činnosti, které pomáhají osobám se sociálním začleněním a zároveň jsou prevencí
před sociálním vyloučením.
Rozvíjí schopnosti uživatelů služeb a podílejí se na zlepšení nebo
alespoň zachování soběstačnosti
uživatelů sociálních služeb. Proto vnímám sociální služby jako
velmi přínosné a je potřeba je
do budoucna stále podporovat.
V kraji nám stále chybí dostatek
služby domovů se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob
s duševním onemocněním jako
je například schizofrenie. Hledáme možnosti vzniku této služby,
jednáme o tom se stávajícími poskytovateli, ale hledáme i nové
poskytovatele, kteří by tuto služby v kraji zajistili. (kráceno)
Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
Potřebnost
sociálních služeb je velmi
specifickou
otázkou. Na
tuto problematiku je potřeba
nahlížet v celém kontextu a je
nutné sledovat potřebnosti sociálních služeb ve vymezených
lokalitách, kde se může jako
taková lišit a zároveň je nutné
potřebnost pojímat v širších
souvislostech. Především potřeby konkrétních uživatelů nebo
případně také potenciálních
uživatelů sociálních služeb. Jako
jednu z užitečných služeb v kraji
můžeme zmínit terénní služby
nebo nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež v Ústeckém kraji,
kde jsou poskytovány služby dětem a mládeži, ohroženým nežádoucími společenskými jevy.

Analýzy potřebnosti sociálních
služeb, které byly v minulých
letech v Ústeckém kraji zpracovávány, nám umožňují lépe se
orientovat v této problematice
a zacílit na konkrétní oblasti
sociálních služeb. Spektrum
poskytovaných služeb v kraji se
neustále rozšiřuje, je nutné například více podporovat oblasti
následujících sociálních služeb,
málo pozornosti je také věnováno oblasti služeb následné péče.
Celkově se spektrum stále rozšiřuje a díky již zmíněným prováděným analýzám v kraji, je možné se zaměřit na nejslabší místa
a tím dosáhnout efektivního rozložení služeb v kraji. Částka na
financování sociálních služeb by
všeobecně mohla být vyšší napříč všemi kraji v České republice. Je nutné stanovení vhodných
nástrojů a procedur ve financování sociálních služeb s vazbou
na novinky v evropském a českém právu. Rozpočet navýšený
proti roku 2017 je snad dobrým
začátkem. Je však nutné oblast
sociálních služeb do budoucna
více finančně podpořit.
Hana Aulická Jírovcová
(KSČM), předsedkyně sociální
komise
Myslím, že si
asi nemusíme
klást
otázky
jaká je potřebnost sociálních
služeb, předev
ším v našem kraji, který se bohužel řadí mezi strukturálně postižené. Síť sociálních služeb v našem
kraji je pestrá a i díky úzké spolupráci s městy a obcemi se daří
uspokojovat poptávané služby.
Při posledním projednávání státního rozpočtu v poslanecké sněmovně se podařilo přijmout náš
pozměňovací návrh na navýšení
kapitoly MPSV na sociální služby
o 1,8 mld. Kč, protože předložený státní rozpočet hovořil pouze
o 11,6 mld. Kč a nebylo zde vůbec
počítáno se schváleným nárůstem mezd od roku 2016 cca o 43
% pro zaměstnance v sociálních
službách. I přes navýšení peněz
do tohoto resortu, nedostal však
náš kraj finance v potřebné výši
a letos mu bude chybět přes 300
mil. Kč. Potřeba financí v oblasti
sociálních služeb roste a je tedy
potřeba úzce zapojit do participace obce a města, na jejichž území
působí poskytovatelé sociálních
služeb. Ve spolupráci s kraji také
požadujeme dlouhodobé mandatorní (zaručené) financování
sociálních služeb, tak aby v tomto
resortu začala být tolik potřebná
stabilita a to nejen finanční ale
i personální. Je nutné zabezpečit
stránku dostatečné úhrady i za
práci zdravotních sester v sociálních službách, změnit pozici poskytovatelů jako rukojmích vůči
zdravotním pojišťovnám a systém nasmlouvaných lékařů, kteří
se díky systému dostávají téměř
vždy do schizofrenní pozice, která

nedovoluje vyhovět požadavkům
poskytovatele sociálních služeb.
V minulém volebním období se
snaha sociálního výboru upírala
legislativně správně uchopit oblast zdravotně sociálního pomezí,
ovšem díky nekomunikaci mezi
ministerstvy práce a zdravotnictví se nepodařilo dotáhnout vše
do zdárného konce, proto je to
i nyní jedním z hlavních úkolů
v tomto volebním období. (kráceno)
Martin Klika (ČSSD), krajský zastupitel
V oblasti sociální problematiky se v Ústeckém kraji
za posledních
několik let zásadně změnila
koncepce. Máme do letošního
roku schválený Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb
a připraven je ke schválení plán
na další čtyři roky. Každoročně
je vytvářen akční plán sociálních
služeb, který informace střednědobého plánu aktualizuje.
V praxi to znamená, že pokud
zjistíme potřebu některých sociálních služeb, které v kraji chybí
nebo jsou kapacitně nedostačující, pak navyšujeme v této
oblasti financování a naopak.
Můžeme aktuálně podporovat
konkrétní sociální služby v kraji
dle okamžité potřeby. Kraj zajišťuje především sociální služby,
které jsou finančně náročnější,
specializované, zejména pak
služby pobytového charakteru.
Konkrétně domovy sociálních
služeb pro hendikepované obyvatele a seniory. V posledních
letech se také navýšil počet lůžek specializovaných oddělení
pro nemocné Alzheimerovou
nemocí. Prostřednictvím malých
dotačních programů podporujeme sociální služby prorodinné
aktivity. Máme také koncepci
protidrogové problematiky. Občané Ústeckého kraje mohou
využívat katalog sociálních služeb, přehledný návod, který jim
pomáhá najít a využít sociální
službu podle své okamžité potřeby. Z tohoto pohledu vnímám
rozsah a spektrum sociálních
služeb v kraji jako dostatečný,
i když ne zcela ideální. K ideálnímu stavu nám chybí ještě navýšení dotace ze státního rozpočtu
o několik set milionů. Je nutné
připomenout, že se každoročně
daří dotaci ze státního rozpočtu
navyšovat. Stejně tak i letos můžeme rozdělit o 300 miliónů korun více než vloni. Nicméně stále
výše dotace neodpovídá reálné
potřebě Ústeckého kraje. Jen pro
letošní rok jsme přijali žádost
na podporu 519 sociálních služeb, a to někteří poskytovatelé
o dotaci nežádají. Pro pokrytí
potřeb sociálních služeb by kraj
potřeboval o dalších minimálně
čtyři sta miliónů korun více, než
v letošním roce dostane.

Tragédie na dole Nelson: 128 vdov a 266 sirotků
J

Delegace vietnamské provincie na návštěvě krajského úřadu.

e středa 3. ledna 1934 před
pátou hodinou a celá odpolední směna na dole Nelson je pod
zemí, když se náhle ozve obrovská
exploze, při které zemřelo 142
horníků. Náhlá tragédie v té době
nenechala nikoho chladným, na
pohřeb přijely desetitisíce lidí
a ještě dnes z neštěstí, které se
považuje za jedno z největších
v české historii, mrazí. A právě na
tříkrálovou sobotu na dole Nelson

III u Oseka na Teplicku uctil památku zesnulých hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci okolních obcí a hornických
spolků z české i německé strany.
„Jsem zde u památníků poněkolikáté a pokaždé to vnímám
jako velmi smutnou událost, kdy
si připomínáme největší tragédii,
která se v Podkrušnohoří stala.
Neměli bychom nikdy zapomínat
na ty, kteří při hornickém povo-

lání přišli o život. Velmi si vážím
hornické tradice, která zde v Ústeckém kraji je. Jsme tím jedineční a je to něco, co jiné kraje nemají
a měli bychom být hrdí, protože se
jedná o nerostné bohatství, které
náš region skrývá a ze kterého žije
celá republika,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček při pietním aktu.
Letos je to od výbuchu na dole
Nelson III v Oseku na Teplicku
osmdesát čtyři let. Zahynulo zde

142 osob – 140 horníků v dole, 2
osoby v troskách na povrchu. Vyšetřování neštěstí ukázalo, že šlo
o výbuch špatně uskladněného
a neodklízeného uhelného prachu vznětem požárních plynů,
kterému bylo možné vhodnými
opatřeními zabránit. Nikdo však
nebyl uznán osobně vinným.
Přes čtyři roky trvaly vyprošťovací práce a poslední tělo bylo
vyneseno na začátku roku 1938.
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Rozhovor s ředitelem Dopravní společnosti Ústeckého kraje
Ú

stecký kraj v loňském roce
založil vlastního dopravce v reakci na problémy, které
vznikly v návaznosti na nařízení
vlády o zvýšení minimální mzdy
řidičům autobusů. Nový dopravce, Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, by měl v první fázi převzít
dopravu ve všech oblastech, kde
dopravu zajišťuje společnost
BusLine a.s., a také na Bílinsku, kde vozí cestující autobusy
společnosti ČSAD Slaný a.s.
Na tom, aby se vše podařilo dle
plánu, již od 1. listopadu 2017
pracuje první ředitel společnosti
Ing. Milan Šlejtr, kterého jsme
se v souvislosti s tím zeptali na
několik otázek.
Vaším prvním úkolem po
jmenování do funkce je zajistit,
aby „krajské autobusy“ v červenci 2019 zajišťovaly dopravu
v části Ústeckého kraje. Co pro
dosažení tohoto prvního cíle
v tuto chvíli děláte a co už je
v tuto chvíli hotové?
Začali jsme od úplného začátku. Jako každá jiná nově vznikající společnost jsme absolvovali úvodní kolotoč nezbytností,
jako je přihlášení k Finančnímu
úřadu, Státní správě sociálního
zabezpečení, založení datové

schránky, profilu zadavatele,
webových stránek, a další nutné
kroky. Pracujeme na vnitřních
předpisech, zajišťujeme vybavení a služby, které jsou pro
fungování společnosti nezbytné. Ve vztahu k personálním
záležitostem nás teď čeká série
výběrových řízení. V běhu jsou
výběrová řízení na obsazení pozic užšího vedení. Výběr dalších
kolegů bude následovat.
Když jste zmínil problematiku výběru zaměstnanců, jak
to bude například s náborem
řidičů?
Tato oblast je pro nás velmi
důležitá, a proto intenzivně připravujeme náborovou „kampaň“, abychom řidičů přilákali
dostatečný počet. Chceme jim
nabídnout kvalitní zázemí,
solidnost, zaměstnanecké benefity, jistotu zaměstnání a samozřejmě adekvátní platové
ohodnocení. Ve chvíli, kdy bude
nábor na pozici řidičů aktuální,
zveřejníme veškeré informace
na našich internetových stránkách www.ds-uk.cz.
V tuto chvíli je takovým milníkem datum 1. červenec 2019,
kdy DSÚK převezme dopravu
v oblastech po společnosti Bus-

Line a.s. a část oblastí od společnosti ČSAD Slaný a.s. Jak to
vypadá s rozšiřováním DSÚK
do dalších oblastí v kraji?
Dopravci, kteří uzavřeli
smlouvy na dopravní obslužnost
v Ústeckém kraji, oznamují každého půl roku svůj záměr pokračovat. Pokud tak neučiní, začne
běžet dvouletá lhůta, po které
skončí. K 31. 12. 2017 oznámila svůj záměr dále pokračovat
v uzavřené smlouvě pouze společnost Autobusy Karlovy Vary
a.s. Od ostatních stávajících
dopravců podobná informace
nepřišla, jejich smluvní závazek tedy skončí k 31. prosinci
2019 a od 1. ledna 2020 bude
na DSÚK, aby zajistila linkovou
dopravu ve všech oblastech Ústeckého kraje, kromě linek, kde
vozí cestující autobusy již zmíněné společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s. Určit termín, kdy
bude linkovou dopravu v Ústeckém kraji zajišťovat jedna společnost, považuji v tuto chvíli za
předčasné, existuje mnoho aspektů, které to mohou ovlivnit.
Už víte, čím bude DSÚK cestující vozit, budou to zase zelené autobusy?
Barva je jednoznačně stanovená pro všechny linkové autobusy

VPRAvo ředitel nově vzniklé Dopravní společnosti Ústeckého kraje Milan Šlejtr s ředitelem Správy
a údržby silnic Liborem Tačnerem.

integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje,
tedy je nepochybné, že i naše
autobusy budou zelené. Konkrétní značka, popřípadě značky, budou známé až po ukončení
výběrových řízení. V loňském
roce jsme vypsali již dvě veřejné
zakázky na operativní leasing
autobusů. V listopadu nejprve
na 29 částečně nízkopodlažních
autobusů pro dopravu na Ús-

tecku, v prosinci pak na celkem
20 autobusů pro Děčínsko. Důvodem této formy leasingu je
zajištění pořízení autobusů v co
nejkratší době bez potřeby technického zázemí pro jejich servis.
Do budoucna zvažujeme i jiné
možnosti financování autobusů,
včetně případného využití dotačních programů.
Cestujícím mohu slíbit již
dnes, že všechny naše autobusy

budou pohodlné, plně klimatizované, částečně nebo zcela nízkopodlažní s moderním odbavovacím a informačním systémem.
K dispozici budou také USB
nabíječky. Některé autobusy
budou vybaveny tažným zařízením pro přepravu kol, jiné nosiči jízdních kol pro letní období.
Systém upevnění pak umožní na
zimní období zaměnit nosiče za
ski-boxy.

Po Ústeckém kraji s jednou jízdenkou autobusem, vlakem i lodí Kotlíkové dotace až do konce června

V

ýznamná finanční úspora,
rychlejší odbavení a jeden
jízdní doklad. To jsou hlavní výhody integrovaného dopravního
systému Dopravy Ústeckého
kraje, který je provozován od
1. ledna 2015.
Systém umožňuje pravidelnému cestujícímu ušetřit oproti obyčejnému jízdnému až 44
% nákladů. Přestupní jízdenku DÚK lze využít na území
Ústeckého kraje ve všech zelených linkových autobusech, na
lince 398 ke státní hranici, ve
všech vlacích ČD (mimo mezinárodní EC), ve vlacích GW
Train Regio , v MHD v Ústí nad
Labem, Teplicích, Bílině, Děčíně, Varnsdorfu, v Chomutově
a Jirkově, ale i unikátně v nos-

talgických turistických vlacích
a na turistických lodích DÚK.
Mimo území Ústeckého kraje
platí také při průjezdu linky
U 28 přes Sasko, v autobusových linkách PID na Mělnicku
(dle Smluvních přepravních
podmínek DÚK) a od loňského
roku na lince L7 v úseku Rybniště–Varnsdorf–Varnsdorf
pivovar Kocour. Na všech uvedených linkách jsou uznávány
integrované papírové jízdní

doklady DÚK. Rozsah platnosti jízdenek DÚK se postupně
stále rozšiřuje.
Výhoda pro pravidelné
cestující
Nejvýhodnější časové jízdenky DÚK jsou buď integrované
papírové se 7 a 30 denní platností, nebo částečně integrované
jízdenky na bezkontaktní čipové
kartě DÚK s platností 7, 30 a 90
dnů. Časové jízdenky je možné

zakoupit v předprodejních kancelářích, v zelených autobusech,
ve vlacích a železničních stanicích. Sedmidenní jízdenka se
cestujícím vyplatí oproti jednotlivé jízdence již při osmé jízdě,
tedy při každodenním cestování
tam i zpět již 4. den, 30 denní jízdenka je výhodná od 14. cestovního dne a 90 denní od 36. dne.
Rodinný výlet
s jízdenkou DÚK
Pro nepravidelné cestování má
DÚK v nabídce jednodenní síťové jízdenky, pro cestovatele od
dovršení 15 let za 130 Kč a pro
děti za polovinu. Jízdenky platí
v celé síti DÚK, tedy i na turistických linkách, od zakoupení do
4 hodin ráno následujícího dne.

Cykloprůvodce Handbuch 2018 po Labské stezce je vytištěn

P

ro cyklisty, kteří chtějí v letošním
roce okusit jízdu po Labské stezce
nejenom v Ústeckém kraji, je připraven
cykloprůvodce Handbuch 2018. Cykloprůvodce, distribuovaný zdarma, spolu
s novým česko – německým webovým
portálem www.labska-stezka.cz nabízí
popisy trasy a jednotlivých etap, tipy na
výlety, aktuální informace o uzavírkách
a objížďkách, jízdních řádech přívozů
a mnohé další informace. Naleznete
v něm také seznam certifikovaných ubytovacích zařízení, která splňují jednot-

livá kritéria nastavená „Cyklisté vítáni“
v České republice a v Německu certifikace „Bett&Bike“.
„Cykloprůvodce bude v Ústeckém kraji
distribuován od března v certifikovaných

informačních centrech ve městech, zejména na toku řeky Labe. Dalšími místy, kde
lze Handbuch sehnat jsou veletrhy cestovního ruchu v České republice a zahraničí,
zcela jistě budou v polovině února na Holiday Worldu v Praze v expozici Ústeckého
kraje, v dubnu na cykloveletrhu Forbikes
v pražských Letňanech a dále na významných akcích, kde Ústecký kraj prezentuje
nabídku cestovního ruchu“, uvedl k novému číslu Handbuchu, na jehož vzniku se
Ústecký kraj podílí, radní pro regionální
rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš.

U

ž jen schválení zastupitelstva a aktuální výzva kotlíkových dotací bude prodloužena až do pravého poledne 29.
června 2018. Žádosti je možné zasílat pouze elektronicky a to
přes webové stránky Ústeckého kraje. V současné době probíhá administrativní kontrola dalších doručených žádostí, stále
je připraveno 16 milionů korun.

Únorové farmářské trhy

A

ni
mnohdy
mrazivé zimní počasí neodradí
farmáře od toho,
aby nabídli lidem to
nejlepší z českých
výrobků. Pro obyvatele regionu budou i v únoru
připraveny na náměstích farmářské trhy. Na obvyklých místech budou farmáři 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 únor jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 7., 14.,
21. a 28. února
od 8 do 15 hodin a sobota 3.
února - masopust, zabijačko-

vé hody od 8 do 16
hodin. Chomutov:
1. náměstí, sobota
24. února od 8 do
12 hodin – zabijačkové hody. Jirkov:
náměstí Dr. E. Beneše, sobota 10. února od 8 do
12 hodin – zabijačkové hody.
Louny: Mírové náměstí, soboty
3. a 17. února od 8 do 12 hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 6., 13., 20 a 27.
února od 9 do 16 hodin, čtvrtky
1., 8., 15. a 22. února od 9 do 16
hodin. Žatec: náměstí Svobody, sobota 10. února od 8 do 12
hodin – zabijačkové hody.

Kam na výlet či dovolenou v Ústeckém kraji, to je náplň veletržních prezentací Ústeckého kraje

S

novým rokem nastává veletržní sezona, která předchází té návštěvnické. Platí zde
přímá úměra, čím lepší prezentace nabídky cestovního ruchu
v Ústeckém kraji a čím lákavější
nabídky pro touroperátory na
veletrzích, tím větší návštěvnost
a délka pobytu v ubytovacích zařízeních Ústeckého kraje.
Od ledna probíhají veletržní
prezentace v Utrechtu, Regiontouru v Brně, Stuttgartu,
Drážďanech a Bratislavě. Návštěvníkům je Ústecký kraj
představován pod synonymem
Brána do Čech, kterou tvoří
čtyři základní kameny – čtyři
turistické destinace Ústeckého kraje České Švýcarsko,

České středohoří, Krušné hory
a Dolní Poohří. V únoru bude
nabídka cestovního ruchu prezentována v Tel Avivu, na Tour
salonu v Poznani, Fient v Gentu, dále na Holiday Worldu
v Praze, Free v Mnichově, Danish travel show, ve Wroclawi
a v Norimberku. Od března
do května následujíc Utrecht,
Ostrava, Berlín, Moskva, Katowice, For Bikes Praha, Ostrava, polské Ostróda, Kielce
a Štětín. „Přímá úměra znamená v Ústeckém kraji jednoznačný úspěch. V loňském roce
ve třetím čtvrtletí, kdy je čas
dovolených, výletů a odpočinku, byl Ústecký kraj na základě
měření Českého statistického

úřadu krajem s nejvyšším meziroční přírůstkem počtu přenocovaných nocí, kdy oproti
předešlému roku stoupl celkově o 13,6 % více návštěvníků,
především díky zvýšení návštěvnosti nerezidentů. Nerezidenti strávili v Ústeckém kraji
o 25,4 % nocí více než loni. Také
nejvyšší přírůstek hostů zaznamenal Ústecký kraj, ubytovalo
se zde o 16,8 % více návštěvníků než loni. Velký podíl tvoří
Němci a v posledních letech
Poláci, kteří náš kraj navštěvují s vzrůstající tendencí“, uvedl
k úspěšnosti veletržních prezentací radní Ústeckého kraje
pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeněk Matouš.

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.

Dortletka
Dortletka je originální sněhové pečivo slepované speciálním
máslovým kávovým krémem,
kterým je zároveň potřené po
svém obvodu a nakonec obsypané směsí kávy a piškotů. Příprava je časově náročná stejně

ráska&Stűlpnera, jejichž jména
pivovar nese. Součástí prohlídky
může být a také bývá i řízená degustace s výkladem o historii a recepturách degustovaných vzorků.

jako pečení. Vše podle původní
rodinné receptury pradědečka
Josefa a dodnes vyráběný z nejlepších, pokud možno lokálních
surovin. Dortletka je ideální
dortík ke kávě, přijďte ho ochutnat do stejnojmenné cukrárny
v Roudnici nad Labem. „Byla
bych šťastná, kdyby se naplnilo moje zatím tajné přání: Co je
pro Francii makronka, to je pro
Čechy Dortletka“, říká Jaroslava
Michalcová, majitelka Cukrárny
a kavárny Dortletka.

kovi je umožněno navštívit veškeré výrobní i technické prostory
a přítomný průvodce mu představí řadu unikátních stavebních
i technických řešení. Návštěvník
je seznámen nejen s historií výroby piva, historií pivovarnictví
na Chomutovsku, historií Ka-

Prohlídka prvního občanského pivovaru v Chomutově
– Karásek&Stűlpner
Prohlídka pivovaru je koncipovaná jako zážitková. Návštěvní-

Paštiky Čongrády
Výrobky Čongrády vycházejí
z rodinných receptur dědečka Štefana Čongrády. Paštiky
prochází poctivou řemeslnou
výrobou – od pečlivého výběru
dodavatelů, příjmu masa, ručního zpracování až po zabalení
a dodání konečnému zákazníkovi. Jen tak se dá dohlédnout
na kvalitní zpracování a dosáh-

Sušenky Českého Švýcarska
Ručně pečené sušenky podle
ročního období paní Martiny
Janečkové obsahují právě dozrávající ovoce, ořechy, bylinky
z Českého Švýcarska. Tím je zachována tradiční sezónní chuť
a správná výživa pro náš organismus. Suroviny pocházejí od
pěstitelů, farmářů a lokálních

výrobců regionu. Sušenky jsou
pečeny z jemných celozrnných
mouk a čerstvých surovin. Voní,
mají vysokou výživnou hodnotu
a jsou vhodné jak pro doplnění
energie na cestách, ke kávě či
čaji, ale také jako chutný a pěkný
dárek pro vaše blízké.

Projekt podpořený Ústeckým krajem pomáhá žákům i studentům v regionu

krátce

V

e středu 13. prosince se v pracovně hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka uskutečnil podpis smlouvy o úvěru na roky 2017 – 2021
mezi Ústeckým krajem a Českou spořitelnou, o jejím uzavření rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11. prosince
2017.

V

pondělí 1. ledna 2018 se v Koncertním sále
Domu kultury v Teplicích uskutečnil tradiční
novoroční koncert Severočeské filharmonie. Na začátku koncertu zúčastněné pozdravili náměstkyně
teplického primátora Radka Růžičková a hejtman Oldřich Bubeníček.

S

tarosta Lovosic Milan Dian společně s Jakubem
Jeřábkem z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje slavnostně uvedl do provozu zrekonstruované autobusové
nádraží v Lovosicích. Investiční akce vyšla na téměř 23 milionů korun.

V

pátek 22. prosince 2017 se v pracovně hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
uskutečnil podpis smlouvy mezi Ústeckým krajem
a Severočeskými doly a. s. Společnost Severočeské
doly, kterou zastupoval její předseda představenstva Ivo Pěgřímek, se
podpisem zavazuje poskytnout Ústeckému kraji v roce 2018 peněžitý
dar v celkové částce 25 milionů korun.

Ú

stecký kraj podpoří dobrovolné hasiče 13 miliony korun. Tento dotační titul umožňuje všem
jednotkám požární ochrany získat dotaci na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících požárních
zbrojnic a nákup nové techniky a požárního vybavení. V loňském roce
uspělo celkem 50 žadatelů o dotaci.

T

éměř 600 litrů dezinfekčních prostředků už věnoval Ústecký kraj z humanitárních skladů na
prevenci proti šíření žloutenky typu A. Epidemie
žloutenky A neboli nemoci špinavých rukou začala
v Ústí nad Labem již před několika měsíci. Ústecký
kraj od počátku spolupracuje nejen s Krajskou hygienickou stanicí, ale také se všemi svými příspěvkovými organizacemi hlavně v oblasti školství.

Ú

stecký kraj se zapojil do 20. ročníku soutěže
Zlatý erb. Cílem soutěže, do které mohou svoje
stránky přihlásit obce a města, je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje
informačních služeb. V lednu proběhla uzávěrka
přihlášek a přihlášené bude hodnotit odborná krajská porota. Vítězové krajských kol postoupí do celostátního kola.

V

lednu odstartoval projekt Bílá místa Podkrušnohorského zooparku Chomutov. Projekt vytvořený přesně na míru skanzenu Stará Ves
(součást zooparku Chomutov). Po několik následujících let bude ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby
a německým partnerem Sachsen Leinen probíhat pátrání po původním
rostlinstvu pěstovaném v širším regionu Krušných hor.

N

a horách bude díky aplikaci Záchranka
bezpečněji. Až doposud aplikace kontaktovala na horách pouze zdravotnickou záchrannou službu, ta pak musela sdělovat polohu a charakter události horské službě. Tento postup
se nově podařilo zkrátit na jediné stisknutí tlačítka. Pokud se budete
nacházet na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama
rozezná, a nejen že po zmáčknutí nouzového tlačítka odešle signál
zdravotnické záchranné službě, ale také horské službě, která je místu
nehody nejblíž.

S

nout toho nejlepšího výsledku
a navíc, všechny masné suroviny
pochází z prasátek českého chovu. „Říká se, že pro člověka není
nic lepšího, než dělat to, co ho
v životě baví. A nás baví nejvíc
výroba paštik a masných výrobků,“ říká vnučka Štefana Čongrádyho Zuzana s manželem
Tomášem.

kvělého úspěchu dosáhl na nedávném Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF)
v maďarském Györu závodník Sport Judo Litoměřice a žák třídy druhého ročníku maturitního
oboru Pozemní stavitelství Střední průmyslové
školy stavební a Střední odborné školy stavební
a technické Ústí nad Labem Jan Svoboda, který v kategorii do 60 kg
vybojoval bronzovou medaili.

D

louhodobý program školské všeobecné primární
prevence Hravě o prevenci již
třetím rokem putuje po základních a středních školách Ústeckého kraje. Jeho cílem je kromě
prevence rizikového chování
také podpora zdravého způsobu života a zdravotní gramotnosti žáků Ústeckého kraje.
Jedná se o soutěžní hru s interaktivními prvky, žáci pracují

Den památky obětí
holocaustu v Terezíně

V

e středu 24. ledna uctili
Den památky obětí holocaustu v Terezíně představitelé
Saska, Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a Ústeckého
kraje. Smyslem akce je předání
odkazu obětí nacizmu na mladou generaci.
Položit květiny a poklonit se
památce obětí nacizmu přijel
předseda vlády Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer
a prezident Saského zemského
sněmu Matthias Rößler. Doprovázel je místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan
Hamáček. Obětem holocaustu
se poklonil i hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček. Závěrem pietního aktu byla modlitba
rabína a položení věnců k hlavnímu pylonu Národního hřbitova
před Malou pevností.
Mezinárodní den památky obětí holokaustu připadá každoročně
na 27. ledna. Byl vyhlášen Valným
shromážděním OSN v roce 2005.
Datum bylo vybráno záměrně, jde
o den, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).

Napsali nám:

D

ěkujeme Ústeckému kraji
za finanční podporu našich kulturních akcí v roce 2017
v rámci projektů „VI. Hudební
festival Kulturní léto na Lounsku“ a „Terezínské hudební
legendy - Hudba mezi památkami“. Zájmové sdružení HISTORIC Velká Černoc, z.s.

ve skupinách, ve kterých střídají
činnosti, využívají názorných
pomůcek. Každý žák si z programu odnese edukační materiál
a drobnou odměnu. Škola sama
si vybírá téma pro své žáky.
Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem jich nabízí třináct - od prevence kyberšikany,
kouření, úrazů, poruch příjmu
potravy až po podporu pohybové
aktivity, správné výživy nebo reprodukčního zdraví. Více o projektu na www.hraveoprevenci.cz.
V loňském roce se do projektu zapojilo 34 základních a 15
středních škol Ústeckého kraje. „Navštívili jsme celkem 305
tříd a oslovili celkem 6234 žáků.
Velmi si ceníme přízně škol,
stále pracujeme na rozšiřování
nabídky, v letošním roce nabíd-

Žáci základní školy Heyrovského v Chomutově se vzdělávají při programu Alkohol a kouření – pravdy a mýty.

neme školám dvě nová témata.
Připravujeme také semináře pro
pedagogy,“ nastínila novinky
Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory zdraví ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad
Labem. Projekt byl v roce 2017

podpořen Ústeckým krajem
v dotačním programu Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje (projekt Hravě
o prevenci pro ZŠ I., II. III., Hravě o prevenci pro SŠ).

Ústecký kraj
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Ústecký kraj investoval do Střední školy
zahradnické a zemědělské A. E. Komerse v Děčíně

S

třední škola zahradnická
a zemědělská A. E. Komerse v Děčíně – Libverdě na konci
loňského roku zrekonstruovala
sociální zařízení v celém areálu
školy. Na prohlídku investice
pozval hejtmana Ústeckého kraje ředitel Libor Kunte s tím, že
chtěl především poděkovat kraji
za finanční podporu při této rekonstrukci.
„Jsem moc rád, že zde na
škole máte moc hezky opravené
sociální zařízení. Ač se to nezdá,
i tyto prostory dotváří pro člo-

věka příjemnou atmosféru na
škole. Chtěl bych také říct všem
žákům, aby si vážili toho, na
jaké škole získají vzdělání a aby
jej pak dokázali v praxi využít,“
přednesl k žákům řeč hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Prohlídky školy a sociálního
zázemí se zúčastnila za Ústecký
kraj také Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost,
Petr Šmíd, náměstek hejtmana
pro školství, mládež a sport

a Dagmar Waicová, vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Za dva roky oslaví instituce až
neuvěřitelných 170 let od založení. Podle ředitele Libora Kunteho by se škola měla dočkat do
té doby ještě vymalování všech
chodeb. Co už je naopak hotové,
jsou nově zrekonstruované stáje
(rok 2015).

Děčínská střední škola zrekonstruovala sociální zařízení v celém areálu školy.

Gymnázium Teplice získalo ocenění
za významný čin v popularizaci fyziky

V

Pardubicích se konala celostátní veřejná přehlídka Jednoty českých matematiků a fyziků.
O popularizaci matematiky a fyziky společně jednali
vědci, studenti a učitelé ze středních a vysokých škol.
Po celou dobu akce se konaly prezentace projektů
určených talentovaným žákům základních a středních škol. Fyzikální část přehlídky byla soutěžní.
Gymnázium Teplice zastupovala Věra Ševčíková
s příspěvkem „Péče o talentované žáky na Gymnáziu
Teplice a seminář v Žihli“. Odborná porota České fyzikální společnosti v čele s Jiřím Dolejším vyhodnotila
organizaci semináře jako významný čin v popularizaci fyziky a předala učitelům Gymnázia Teplice diplom.
Semináře organizuje Gymnázium Teplice již šest
let. Pravidelně v říjnu odjedou čtyři desítky žáků
se svými učiteli do Žihle, kde stráví společně čtyři
dny plné vědy. Program zahrnuje odborné přednášky, matematická, fyzikální a biologická cvičení

a exkurzi do plzeňské Techmanie. Během šesti let
se v Žihli vystřídalo více než čtyřicet lektorů z vysokých škol a vědeckých pracovišť. Univerzitní profesoři a přední vědci ČR žáky seznámili s moderními
obory fyziky, biologie a matematiky.
Připravila: RNDr. Věra Ševčíková, Gymnázium
Teplice

Diplom pro teplickou školu.

Šance pro budoucí truhláře ústecké stavárny

S

třední průmyslová škola
stavební a Střední odborná
škola stavební a technická v Ústí
nad Labem začíná spolupracovat s firmou CADRE z Ústí nad
Labem. Jednou z prvních aktivit
byla akce, kdy v pátek 8. prosince žáci 1. ročníku učebního
oboru truhlář navštívili výrobní
prostory této firmy, sídlící v ústeckém Krásném Březně.
Majitel firmy Michal Badin
žáky provedl výrobními pracovišti a seznámil je s výrobním
programem firmy. Probíhá zde
výroba oken, dveří, kuchyňských linek, kancelářského nábytku i ostatního vybavení bytů
a domů a to zejména z rostlého
dřeva. Vedení firmy má velký zá-

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

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

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

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

ŘEDITELE / ŘEDITELKY

1. Obchodní akademie a Střední odborné školy
zemědělské a ekologické, Žatec,
příspěvkové organizace

1. Střední zdravotnické školy
a Obchodní akademie, Rumburk,
příspěvkové organizace

2. Střední školy technické,
gastronomické a automobilní, Chomutov,
příspěvkové organizace

2. Základní umělecké školy,
Teplice, Chelčického 4,
příspěvkové organizace

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).

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.

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.

1. Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018.
2. Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: dle dohody

1. Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018.
2. Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 8. 2018.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 22. 2. 2018
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte
1. „Konkurs: Obchodní akademie a SOŠ Žatec - neotvírat“
2. „Konkurs: Střední škola Chomutov - neotvírat“

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 28. 2. 2018
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte
1. „Konkurs: Střední zdravotnická škola a OA Rumburk - neotvírat“
2. „Konkurs: ZUŠ Teplice - neotvírat“

jem rozvíjet kontakty. „V rámci
spolupráce plánujeme od příštího školního roku začlenit odborný výcvik tedy praxi našich
žáků truhlářů přímo do jejich
výrobního procesu. Ty nejlep-

ší a nejspolehlivější by pak po
vyučení také zaměstnali. V současné době se věnují repasi oken
pražského Národního muzea,“
řekl ředitel ústecké školy Vítězslav Štefl.

Žáci 1. ročníku učebního oboru truhlář navštívili výrobní prostory.

Ústecký kraj povede na olympiádu
královna boxu Lucie Sedláčková

P

řesně 107 členů čítala výprava Ústeckého kraje, která
28. ledna zamířila na zimní
Olympiádu dětí a mládeže v Pardubicích. Ve spolupráci s krajskou organizací České unie sportu a krajskými sportovními svazy
vyslal náš kraj do Pardubického
kraje ty nejlepší nominované
sportovce. O cenné kovy budou
do 2. února bojovat v celkem
deseti disciplínách, osmi ryze
zimních a dvou kulturních, kterými budou šachy a společenský
tanec. V čele krajské výpravy
na slavnostním zahájení nesla
vlajku čerstvá držitelka světového stříbrného pásu organizace
WBC boxerka Lucie Sedláčková.
„Vysíláme opravdu ty nejlepší
sportovce. Například hokejový
tým je složen převážně z hráčů
Chomutova a Litvínova, kteří
v kraji hrají nejvyšší soutěž. Věřím, že se nám podaří se ještě
zlepšit a nejhůře skončíme na
stejném umístění jako v posledních olympiádách,“ uvedl
k výpravě náměstek hejtmana
pro školství, mládež a sport Petr
Šmíd. O stupně vítězů bojují
naši reprezentanti v těchto zimních disciplínách: lední hokej,
krasobruslení, snowboarding,
rychlobruslení, biatlon, lyžařský
orientační běh a v alpských a běžeckých disciplínách, kam patří
například obří slalom nebo u běžeckého pak klasický či volný styl.
Vlajkonošem výpravy je nejúspěšnější česká profesionální
boxerka současnosti Lucie Sed-

Vlajkonoška krajské výpravy
děčínská boxerka Lucie Sedláčková.
Foto zdroj: Lidovky.cz

láčková. Juniorská světová šampionka původem z Děčína před
měsícem získala světový pás organizace WBC a může tedy vyzvat
aktuální mistryni světa. Úspěchy
sbírala ještě v amatérském boxu,
tým ženské reprezentace opouštěla už jako mistryně republiky.
Patří ji také ženský titul mistryně
Evropy. Ústeckému kraji se tak
podařilo pro roli vlajkonošek získat už kompletní duo nejlepších
boxerek na profesionální úrovni
u nás, na letní olympiádě v Brně
vedla výpravu Fabiana Bytyqi.
Poslední zimní olympiáda se
konala právě v Ústeckém kraji.
Tady získala naše výprava 15
medailí, nejvíce z rychlobruslení
a snowboardingu. Již v příštím
čísle vám přineseme aktuální informace s výsledky našich sportovců, které můžete pravidelně
sledovat také i na webových
stránkách www.kr-ustecky.cz.

Omlouváme se ZUŠ Neštěmice

V

prosincovém vydání krajských novin bylo v závěru příspěvku „Jubilejní mezinárodní ročník klavírní soutěže
vyhrál mladý Chorvat“ chybně uvedeno, že jednu z hlavních
cen si odnesl také člen ústecké ZUŠ Evy Randové Vladimír
Kuželka. Úspěšný mladý klavírista je však žákem Základní
umělecké školy Ústí nad Labem – Neštěmice.
Žáci ZUŠ Neštěmice se zúčastňují soutěže Virtuosi per
musica di pianoforte takřka pravidelně a vždy obsazují
přední místa. Redakce krajských novin se omlouvá, že došlo
k této politováníhodné chybě. Věříme, že oceněný Vladimír
Kuželka i vedení ZUŠ Neštěmice přijme naši omluvu.
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Hejtman Ústeckého kraje požádal vládu ČR o obnovení splavnosti Labe
V

láda České republiky na
svém zasedání dne 17. ledna 2018 po projednání rozhodla,
že ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit
soustavy Natura 2000 existují
naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu na schválení
Koncepce vodní dopravy pro
období 2016 - 2023 včetně opatření „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa
omezující plavební provoz“
a zahrnujícího návrh záměru
„Plavební stupeň Děčín“. Rozhodnutí vlády uvítal jak hejtman
Oldřich Bubeníček, tak předseda Krajské hospodářské komory
Ústeckého kraje Jiří Aster.
Před jednáním vlády o koncepci vodní dopravy se na premiéra a příslušné ministry obrátil hejtman Oldřich Bubeníček
dopisem, ve kterém se píše:
Obracím se na Vás ve věci
rozhodování vlády o převaze

veřejných zájmů v souvislosti
s vládou schvalovanou Koncepcí
vodní dopravy, jejíž součástí je
Plavební stupeň Děčín.
V našem kraji byla nákladní
lodní doprava a na ni navázané výrobní a obchodní aktivity historicky zdrojem obživy
významné části obyvatelstva
a ekonomickým přínosem pro
všechny. S rozvojem osobní lodní dopravy došlo k výraznému
rozvoji turistického ruchu, a to
i na mezinárodní úrovni. Vlivem
dlouhodobě nepříznivé splavnosti řeky Labe v úseku Ústí
nad Labem - hranice SRN však
došlo k drastickému omezení
veškerých těchto aktivit, mnoha
z nich hrozí zánik.
Prioritou Ústeckého kraje je
obnovení a zachování dostatečné splavnosti Labe v celém úseku, tj. až po státní hranici. Tato
priorita je zakotvena ve všech
našich strategických a rozvojo-

vých dokumentech (Strategie
rozvoje Ústeckého kraje do r.
2027, Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020, Zásady
územního rozvoje Ústeckého
kraje).
Na realizaci plavebního stupně Děčín závisí rozvoj vnitrostátní vodní dopravy, zachování
a rozvoj přístavů a multlmodálních logistických center (Děčín, Ústí n. L., Lovosice), s tím
související zachování a rozvoj
pracovních příležitostí, včetně
těch, které jsou na fungující lodní dopravu navázány (loděnice,
cestovní ruch, rekreace, atd.),
nehledě na příležitost regulovat
povodňové situace.
Jelikož bylo prokázáno, že
pro zachování vodní dopravy je
nezbytná stavba jezu v Děčíně,
žádáme Vás, aby vláda rozhodla
v této kauze ve prospěch výrazně
převažujícího veřejného zájmu
na schválení koncepce vodní

Prioritou kraje je obnovení a zachování splavnosti Labe. Zdroj: KHK ÚK

dopravy pro období 2016-2023
včetně opatření zahrnujícího
„Plavební stupeň Děčín“.
Náš kraj navíc patří k nejvíce strukturálně postiženým

regionům v ČR a omezení
vodní dopravy by znamenalo
další ohrožení snah o revitalizaci tohoto územního celku.
Rozvoj ekologické vodní do-

pravy a zlepšení plavebních
podmínek na Dolním Labi
jsou nedílnou součástí strategických materiálů Ústeckého
kraje.

Ústecká univerzita spustila s novým rokem novou kampaň – Univerzitu severu

K

ampaň je vytvořena přímo
na míru uchazečům o studium a poukazuje na úzké sepětí
Univerzity J. E. Purkyně s ústeckým regionem. „Navzdory četným vazbám za hranice republiky, nejen ve vědě a výzkumu, je
právě náš region tím, který nejvýrazněji svojí činností ovlivňujeme
a zároveň který zásadně ovlivňuje nás,“ říká rektor Martin Balej.
Historie Ústeckého kraje přímo vybízí k realizaci a rozvoji
široké škály vědních i studijních
oborů. Jejich studenti tak mohou praktickou část svého studia
na UJEP nejen realizovat přímo
v ústeckém regionu, ale také tím
významně přispět k jeho rozvoji.
Ústecký kraj provází pověst
„špinavého“
průmyslového
severu. Trestuhodně se ale zapomíná na jeho druhou tvář.
A právě na tu se kampaň zaměřuje. Ústecká univerzita se totiž

Ukázka z propagačního videa UJEP, které můžete vidět také na Facebooku.

nachází v malebné krajině Českého středohoří, Českosaského
Švýcarska, a v jejím okolí je řada
dalších přírodních unikátů.
Zároveň kampaň poukazuje
na skutečnost, že lidé v tomto
kraji neměli a stále nemají snadný život. „Náš region je desítky
let devastován a také opomíjen.
Sociální důsledky tohoto historického vývoje jsou všeobecně
známé, lidé se zde naučili, že
nic nedostanou zadarmo,“ připomíná Martin Balej. A toto je
druhý aspekt, který univerzitní
kampaň akcentuje – absolvent
UJEP nebude žádná padavka,
kvalitní studium ho zocelí a připraví na skutečný život.
Kampaň Univerzita severu
proto v první řadě propaguje videospot, který dva výše zmíněné
aspekty vyzdvihuje a ukazuje, že
právě studium v Ústí nad Labem
může být pro mladého člověka

tou nejlepší volbou. Středobodem celé kampaně jsou webové
stránky
Univerzitaseveru.cz,
které obsahují všechny zajímavé informace o studiu na UJEP.
Obsah je strukturovaný od obecných informací ke konkrétním
tak, jak je podle provedených
výzkumů uživatel-uchazeč vyhledává. Na hlavní straně tak
nalezne důvody, proč přemýšlet
o studiu na ústecké univerzitě,
jak se zde studuje současným
studentům, ale také důležité
termíny od přijímacího řízení až
po výběr aktuálně nabízených
oborů.
Kromě povedeného videospotu z dílny Adama Pavelky byly
pro kampaň vytvořeny 3 série
profesionálních fotografií od Josefa Růžičky a Lenky Bukačové,
které pomůžou zájemcům o studium nalézt cestu právě na web
univerzitaseveru.cz.

Kapacita ústeckého půlmaratonu se rychle plní Ročenka Ústeckého kraje 2017
Ú
Z
a okny stále vládne zima, ale
kapacita osmého ročníku
Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad
Labem už se rychle plní. Běžecký závod, který se uskuteční 15.
září 2018, slibuje i letos útok na
rekordní časy a na své si přijdou
i handbikeři.
V Ústí nad Labem se i pro letošek chystá velmi rychlá trať,
která běžce z Mírového náměstí
postupně provede areálem chemičky (zde bude na běžce letos
čekat překvapení) po Labské
stezce až k hradu Střekov a zpět

do centra. Osvědčená trasa se
nemění a i letos se tak můžeme
těšit na skvělé výkony. Dá se také
očekávat i účast absolutního vítěze závodu z let 2016 a 2017
keňského vytrvalce Barseliuse
Kipyega. Svoje místo na startu
si můžete zajistit i vy na webu
www.runczech.com.
Kapacita ústeckého půlmaratonu je pro tento rok 3 700 běžců a více než třetina startovních
čísel už má na začátku roku své
majitele. Na startu se objeví také
sportovci z jiných odvětví v čele

s boxery Fabianou Bytyqi a Lukášem Konečným.
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad
Labem je držitelem prestižní

zlaté známky Mezinárodní asociace atletických federací IAAF,
kterou se může pyšnit jen necelá
dvacítka světových měst.

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem
•
•
•
•
•
•

15. září 2018
8. ročník
Místo startu a cíle: Mírové náměstí
Čas startu: 15:00
Kapacita závodu: 3 700 běžců
Ocenění IAAF: zlatá známka kvality

stecký kraj vydal elektronickou publikaci „Ročenka 2017“.
Je v ní obsaženo stručné zhodnocení prvního roku V. volebního období krajské samosprávy v oblastech stanovených Programovým prohlášením koaličních stran na léta 2016-2020. Jednotliví krajští radní dle svěřených kompetencí zde hodnotí oblast
hospodaření, restrukturalizace,
investic a péče o majetek, vzdělávání, veřejné dopravy, zdravotnictví, regionálního rozvoje
a kultury. Ročenka zmiňuje
i významné návštěvy kraje v loňském roce, kalendář programu
Rodinné stříbro a dává prostor
i významným partnerům Ústeckého kraje.

Kolman: Podnikání chce trochu odvahy a zároveň myslet na zadní kolečka

Ú

stecký kraj v roce 2017 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
jednoho z úspěšných žadatelů.
O dotaci mohou začínající podnikatelé žádat také v roce 2018.
Příjem žádostí bude probíhat od
5. 2. do 9. 3.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Hlavním impulsem bylo to,
že v Mostě a okolí je nedostatek
servisů, které by v rozumném časovém horizontu byly schopny
uspokojit moje zakázky. Zkoušel
jsem několik opraven a všechno
se vleklo a odbornost také nebyla
v požadované kvalitě.
Neměl jste obavu z rizika?
Ne, neměl. Zkušeností mám
dost.

Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Nejtěžší bylo sehnat kvalifikované pracovníky. To se nakonec
podařilo a firma funguje.
Začal byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, začal. Ale bylo by to
obtížnější. Samozřejmě, že finanční podpora velmi pomohla.
Musel bych finanční prostředky
řešit formou úvěru.
K čemu jste dotaci především využil?
K nákupu vybavení do provozu, nákupu autopřepravníku atd.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Plány máme relativně stejné
jako na začátku, což znamená

být soběstačný. Rozšiřujeme
služby o půjčovnu mikrobusů.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
To je velmi těžká otázka.
Z mého pohledu to není dnes
jednoduché podnikat. Pokud
má člověk dobrý nápad a nemá
dostatek finančních prostředků
tak to většinou ztroskotá. Samozřejmě, že je lepší „být svým pá-

nem“, ale má to i spoustu proti.
Práce nekončí opuštěním pracoviště, ale zpravidla až ve večerních hodinách. Za mě říkám,
že mě moje práce baví a proto
nekoukám tolik na čas. Je to každého rozhodnutí. Chce to určitě
mít trochu odvahy, ale zároveň
myslet i na zadní kolečka, že vše
nemusí probíhat, jak si člověk
představoval.

Jméno a příjmení:

Martin Kolman

Věk:

43

Vzdělání:

středoškolské

Místo podnikání:

Most

Předmět podnikání:

opravy silničních vozidel
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Hejtman v Městském divadle v Mostě ocenil osobnosti v oblasti kultury
H
ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček předal
v pondělí 18. prosince v mosteckém divadle celkem pět medailí
osobnostem, které se významně
aktivně podílejí na kulturním
životě v regionu. Po slavnostním předávání si diváci mohli
vychutnat melodie České mše
vánoční J. J. Ryby.
Medaile hejtmana je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje
uznání aktivní činnosti zaměřené na různé oblasti lidského života. Medaile se uděluje zejména
těm, kteří svojí prací významně
přispěli k rozvoji nebo propagaci
kraje, řešení mimořádných situací, úspěšné reprezentaci kraje
atd. Medaile hejtmana může být
také udělena jako projev úcty,
jako pamětní medaile, medaile
za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou
činnost. Ocenění byli navrženi
Výborem pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje, vedeného zastupitelem Jaroslavem Dubským.

Petr Macek, majitel koncertní umělecké agentury v Mostě,
prošel složitou dráhou hudebníka, než se začal věnovat hudbě
profesionálně. Studium zakončil
v roce 1978 absolutoriem Konzervatoře v Praze ve třídě profesora Zdeňka Bendy, jednoho
z koncertních mistrů kontrabasové skupiny České filharmonie.
Od roku 1990 je také protagonistou, zakladatelem a kontrabasistou dalších komorních souborů
- QUINTETTA CONCERTANTE, FESTIVALOVÝCH SMYČCŮ a FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU, tedy těles, která
profilují a tvůrčím způsobem
utvářejí uměleckou image koncertní agentury Macek Music
Management Most, jíž je zároveň majitelem, šéfem, manažerem a producentem.
Michal Mašek, klavírista,
zázračné dítě, tak se mluvilo
v osmdesátých a devadesátých
letech o Michalu Maškovi nejen v Ústí nad Labem, odkud
pochází, ale brzy i na meziná-

Vlevo hejtman Oldřich Bubeníček a oceněný Petr Macek.

rodních klavírních soutěžích.
Poprvé usedl k tomuto nástroji
ve třech letech vlastně náhodou.
V 16ti letech natočil jako první
Čech slavné Bachovy Goldberg
variationen, zvítězil v řadě mezinárodních soutěží, za nahrávku Bachova koncertu s Jiřím
Bělohlávkem a Prague Philharmonia získal cenu Talent roku.
Spolupracoval
dlouhodobě

Vyhlášení ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ za rok 2016

V

rámci „Zlatého večera“ Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem se na konci
loňského roku uskutečnilo také
vyhlášení ocenění „Knihovník
Ústeckého kraje“ za rok 2016.
Tuto soutěž pro menší, neprofesionální obecní knihovny pořádá již třetím rokem Ústecký kraj
ve spolupráci se Severočeskou
vědeckou knihovnou.
Za rok 2016 bylo celkem
nominováno šest knihoven.
Na akci byly vyhlášeny tři nejlepší z nich. Titulem „Knihovník Ústeckého kraje 2016“ se
může pyšnit Zdena Hlaváčková
z Místní knihovny v Proboštově. Na druhém místě se umístila
Jaroslava Zenkerová z Místní
knihovny Liběšice a bronzovou
příčku pak obsadila Marie Dvořanová z Obecní knihovny ve

Velkém Březně. Ceny předával
knihovnicím za Ústecký kraj
Jaroslav Dubský, předseda Vý-

boru pro kulturu a památkovou
péči Zastupitelstva Ústeckého
kraje.

Jaroslav Dubský, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje předal vítězkám ocenění.

Ústecký Dent přilákal ty nejlepší budoucí zubní techniky

P

o loňském pilotním projektu se letos, ve dnech
16. a 17. ledna, na Střední škole zdravotnické
a Vyšší odborné škole zdravotnické v Ústí nad Labem uskutečnila soutěž budoucích zubních techniků všech středních škol v republice Ústecký Dent.
Rozměr soutěže dodali akci i neslyšící soutěžící
a soutěžící z Berlína. Pozvání na slavnostním zahájení přijal Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého
kraje pro oblast školství a Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy. V obou
disciplínách (kreslení zubů a modelaci zubů) nakonec zvítězila Olga Ryglová z Nymburka. V soutěži
škol se pořádající ústecká škola umístila na 4. místě. Ceny pro vítěze předal Pavel Csonka, předseda
Výboru pro zdravotnictví ZÚK.

Soutěž budoucích zubních techniků se v Ústí konala již
podruhé. FOTO: Blanka Nováková

koncertně a v nahrávacích studiích s legendárním houslistou
Josefem Sukem, jeho nahrávky
Beethovenova
„Císařského“
koncertu a Martinů recitálu byly
několikrát mezinárodně oceněny. Kvůli nemoci musel na deset
let přerušit kariéru.
Antonín Moravec, zpěvák,
umělec, pořadatel akcí. Narodil
se v roce 1964 v Teplicích. Vy-

studoval Pedagogickou fakultu
v Ústí nad Labem, obor tělesná
výchova – občanská nauka. Nejprve učil tělocvik, hrál a trénoval fotbal, od roku 1996 hraje
v pražském divadle Kalich, kde
hraje v muzikálech (Krysař, Rusalka, Hamlet, Touha, Johanka
z Arku…), od roku 2010 provozuje při své kavárně v Zahradním domě malé letní festivaly
pod širým nebem nazvané Malá
Paříž. Pořádá desítky festivalů
naráz na třech místech jako jediný v Evropě.
Václav Hofmann, jednatel
Městského divadla v Mostě,
divadelní producent, vystudoval Univerzitu Karlovu, Filosofickou fakultu, kde získal titul
PhDr. Od roku 1985 působí
v Městském divadle v Mostě,
prošel pozicemi ekonomického
náměstka a ředitele, do roku
2010 byl jednatelem divadla
a zůstává zde společníkem. Byla
mu udělena Cena města Mostu
v roce 2005 za aktivní a úspěšnou činnost v tanečním sportu

a za zviditelnění města Mostu
v tanečním sportu.
Miloš Formáček, dirigent
a ředitel Severočeského divadla
opery a baletu v Ústí nad Labem.
V roce 1988 byl angažován jako
dirigent, později šéfdirigent Hudebního divadla v Praze a průběžně hostoval především u význačných českých symfonických
orchestrů, se kterými vystupoval doma i v zahraničí (Itálie,
Rakousko, Belgie, Švýcarsko,
Francie, Německo, Španělsko,
Portugalsko, Holandsko aj.).
V roce 2005 byl jmenován Prvním hostujícím dirigentem Toronto Philharmonic Orchestra.
Ústecký kraj stejně jako v loňském roce podpoří i v roce 2018
vybraná divadelní či hudební tělesa poskytující služby regionální i nadregionálního rozsahu.
Dotační program na jejich podporu byl schválen na posledním
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
v roce 2017 a je v něm pro žadatele připraveno celkem 7 milionů korun.

Legendární Závod míru se letos vrací na scénu.
A také do Ústeckého kraje!
Ústecký kraj

P

o dvanácti letech se v tomto
roce na tuzemské silnice vrátí historicky nejúspěšnější cyklistický závod ve střední Evropě –
Závod míru. Snahu o obnovení
tohoto závodu známého nejen
na území tehdejšího Československa, má prezident Českého
svazu cyklistiky Marián Štětina.
Obnovený, letošní už 60. ročník,
se uskuteční přesně 70 let od
jeho prvního ročníku.
V roce 2006 se uskutečnil zatím poslední Závod míru a organizátoři by chtěli na tuto tradici
navázat už 29. května, kdy by
letošní „Tour de France východu“ začala prologem v Praze
a pokračovala by přes Ústecký
kraj až do cíle v Ostravě. „Tato
sportovní akce, která psala od
roku 1948 cyklistickou historii
v Československu, Německu
a Polsku, má zde ještě dnes příznivý ohlas. Proto bychom rádi od
příštího roku zařadily etapy i do
sousedních zemí,“ uvedl prezident Českého svazu cyklistiky
Marián Štětina.
Téměř samozřejmostí akce,
kterou již zaštítila Asociace krajů ČR, je vést její jednu z etap
přes malebnou krajinu Ústeckého kraje. Organizátoři si jsou
vědomi, že město Ústí nad Labem je po dlouhá léta baštou
cyklistiky a právě zde by měla
začít jedna z etap vedoucí do
sousedního Libereckého kraje

s cílem na Ještědu. „Cením si
snahy o oživení formátu tohoto
kdysi slavného závodu. Rád tuto
akci podpořím,“ prohlásil hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Závod míru, jež v minulosti
vyhrál například legendární Jan
Smolík, se uskuteční jen necelý
měsíc poté, co na Litoměřicku
proběhne Závod míru juniorů
(3. – 6. 5. 2018) - akce z Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
V Terezíně se představí celá mládežnická špička závodníků z celého světa. Novinkou 47. ročníku bude také muzeum cyklistiky
přímo v Terezíně, ve kterém budou vystavena kola či dresy známých českých závodníků.

- líheň skvělých
českých cyklistů

M

ezi jinými zde byl i rodák z Nových Kopist
Ladislav Heller, který zvítězil ve třech etapách Závodu
míru. Slavného závodu se
zúčastnili i bratři Koneční,
jezdící za Terezín. Velkého
úspěchu dosáhl později i Ústečan Radovan Fořt, účastník LOH v Atlantě, jež získal
v roce 1982 bronz v MS v cyklokrosu juniorů. Za zmínku
stojí i René Andrle 3. místo na
prologu Giro d´Italia, 2001)
či Petr Benčík (dvakrát mistr
ČR v silničním závodě, 2010,
2011), kteří prošli tehdy Krajským střediskem mládeže.

ZA MÍR! Tato fotografie ústeckého fotografa Karla Plechače ze Závodu míru ´64
získala v celostátní výstavě Sport 6 jednu z cen. Plechač, jenž za fotku obdržel
odměnu 800 korun, vyfotil polské cyklisty v Děčíně. Foto: Karel Plechač

Podkrušnohorské technické muzeum připomíná historii těžby uhlí Instruktážní videa pomáhají
stecký kraj se již dlouho- historie dobývání a zpracování je s naším regionem úzce spja- poruje mimo jiné Ústecký kraj zdravotně či mentálně postiženým

Ú

době snaží podporovat
udržování i rozšiřování expozice mosteckého Podkrušnohorského muzea, které přibližuje
historii technologie podzemního dobývání uhlí na Mostecku.
Jedním z takových počinů bylo
i podepsání memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem,
Podkrušnohorským technickým
muzeem a dalšími klíčovými
subjekty.
Mezi podepisujícími byly Severočeské doly a.s., Vršanská
uhelná a.s., Vysoká škola báňská
– Technická univerzita Ostrava,
Hospodářská a sociální rada
Mostecka,,z. s., Hospodářská
a sociální rada Ústeckého kraje, z. s. a statutární město Most.
Všechny subjekty jsou vedeny
zájmem o rozvoj podkrušnohorského regionu v oblasti ukázky

uhlí a hornických tradic a deklarují podporu Podkrušnohorskému technickému muzeu. Předmětem memoranda je vyjádření
společného úsilí stran a spolupráce mezi nimi s cílem podpořit
využití zázemí muzea v Kopistech u Mostu pro efektivní spojení vzdělávacích, výzkumných
a kulturních aktivit v oblasti výukové a montánní turistiky.
„Podpis tohoto memoranda
vnímám jako jakési uctění tradice těžby uhlí v našem regionu,
o němž by měli mít povědomí
zejména mladší generace i široká veřejnost, a i to je určitou
motivací, proč Ústecký kraj
podporuje provoz i revitalizaci
muzea, které je připomínkou
historie dobývání a zpracování
uhlí a hornických tradic, protože
ať už chceme nebo ne, hornictví

to. Tato podpora logicky zapadá
i do další aktivity Ústeckého kraje, potažmo celé České republiky. Snažíme se o zápis Hornické
kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge na seznam UNESCO“,
řekl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Společnou
snahou je také docílit opravy příjezdové cesty, která do Podkrušnohorského muzea vede.
Podkrušnohorské technické
muzeum, jehož hlavním cílem je
ukázat veřejnosti historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve, vzniklo v roce 2003
v areálu bývalého hlubinného
dolu Julius III. Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.,
vzniklo díky podpoře Hospodářské a sociální rady Mostecka
a v současnosti muzeum pod-

a těžební společnosti. Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém
prosincovém zasedání schválilo
poskytnutí dotace Podkrušnohorskému muzeu v hodnotě
jednoho miliónu korun. Jedním
z cílů podpořeného projektu je
i výrazné zvýšení návštěvnosti
muzea.
Expozice ukazují též zvyky,
obyčeje a tradice spojené s hornickým životem a obnovou krajiny narušené důlní činností.
Velmi autenticky působí expozice právě díky tomu, že jsou
umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III.
v Mostě-Kopistech. Vystavené
historické exponáty dávají návštěvníkům například možnost
„fárání“ do uměle vytvořené štoly, nebo prohlídky expozice užití
uhlí pro chemické zpracování.

N

a stránkách Ústeckého
kraje se nyní mohou zájemci podívat na velmi přínosná
instruktážní videa, jež se týkají
krizových situací, ve kterých se
mohou ocitnout nevidomí, neslyšící či lidé na vozíku a mentálně postižení lidé.
V modelových situacích vystupují samotní aktéři se zdravotním či mentálním postižením. Těm pak na místě zásahu
pomáhají členové Hasičského
záchranného sboru. Kvarteto

videí je k vidění na webu kraje
v sekci Senioři a handicapovaní.

Výstava v mosteckém muzeu je prodloužena

P

očátkem ledna měla být po třech měsících ukončena výstava Terakotová armáda v oblastním muzeu v Mostě. Pro velký
zájem veřejnosti je výstava soch vojska prvního čínského císaře
prodloužena až do konce února. Ve všední dny je výstava přístupná od 11 do 18 hodin, o víkendu pak od 10 do 18 hodin. Od
října do konce roku 2017 si výstavu prohlédlo více než 11 tisíc
návštěvníků.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj podpořil tradiční All-Star Game nejvyšší basketbalové ligy

T

i nejlepší hráči nejvyšší basketbalové ligy si dali den
před Silvestrem dostaveníčko
v Ústí nad Labem, kde se uskutečnilo tradiční All-Star Game.
Vyprodaná hala na Slunetě sledovala kromě zápasu mezi Mla-

dými puškami a Mazáky také
soutěž ve smečování, soutěž
o nejlepšího trojkaře či atraktivní zápasy jeden na jednoho.
V samotném exhibičním utkání, kde ani tak nešlo o výsledek,
zářil domácí hráč Donald Ro-

binson. Jeho příspěvek v podobě
45 bodů mu vynesl cenu pro nejužitečnějšího hráče utkání. Jeho
tým Mazáků nakonec porazil
Mladé pušky 133:122.
V dovednostních soutěžích
kralovaly zahraniční posily –
soutěž ve smečování vyhrál pouhých 188 cm vysoký Kendrick
Ray z mistrovského Nymburka.
V novince pro letošní ročník, hry
jeden na jednoho, dominoval
Rayův spoluhráč z Nymburka
Dominez Burnett. V soutěži trojek se prosadil mezi čtyřčlennou
konkurencí mladý a talentovaný
český reprezentant U19 a hráč
Pardubic Josef Potoček.
O hudební vystoupení se
postaral slovenský rapper Rytmus. Ústecké publikum tak

Ústecký Donald Robinson
dal v utkání 45 bodů.

bavil nejen on, ale především
předvedená show na palubovce.
Hlavním partnerem celé akce
byl Ústecký kraj.

leden 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Mnoho z vás poznalo, že se jedná o štolu Starý Martin v Krupce. Na výhru se může těšit: Petr
Horálek z Teplic, Ludmila
Kabátová z Perštejna nad Ohří
a Filip Huml z Ústí nad Labem.
Výhercům gratulujeme.
Při hledání dnešní památky
zavítáme do malebné obce nedaleko krajského města. Objekt,
který prochází rekonstrukcí, dotváří přirozenou historickou zástavbu vesnické památkové zóny.
V roce 2017 poskytl Ústecký kraj
vlastníkovi této památky v Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého

kraje na opravu fasády 117 250,Kč. Záměrem vlastníka kulturní
památky je vytvoření centra,
které do budoucna nabídne návštěvníkům například soukromé
muzeum či knihovnu. Doplní tak
bohaté aktivity nedalekého skanzenu. Víte, o jakou památku se
jedná a kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 14. února
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.

kulturní pozvánky
Nymburský Barnett (v zeleném) proti DeAndre Upchurchovi z Jindřichova Hradce v soutěži 1 na 1.

Mazáci vyhráli nad týmem Mladých pušek.

Mladí kickboxeři přivezli ze světového šampionátu medaile

Z

e sjednoceného mistrovství
světa bojových umění asociace WTKA, které se uskutečnilo v italském městě Massa Carrara, přivezli mladí kickboxeři
zastupující týmy z Ústeckého
kraje tucet cenných kovů. Mezi
pěti tisíci závodníky uspěli mladí sportovci z mosteckého SK
Leon a Schejbal Gymu v Lovosicích.
V soutěžích všech disciplín
kickboxu vybojovali svěřenci
trenéra Petra Václavíka pět zlatých, dvě stříbrné a pět bronzových medailí. Všichni si pak dali
sraz u hejtmana Ústeckého kraje

Oldřicha Bubeníčka, který jim
spolu s náměstkem pro školství,
mládež a sport Petrem Šmídem
pogratuloval.
Kickboxery čekají zanedlouho
závody v Chemnitz, v Bratislavě či v Německu. Vrcholem pak
bude opět sjednocené mistrovství světa, kde budou chtít talentovaní sportovci obhájit či získat další cenné kovy do sbírky.
Za SK Leon Most do Itálie jeli:
David Konečný, Tomáš Šebek,
Lukáš Svetlák, Zdenek Marel
a Michael Hauser. Za lovosický
Schejbal Gym pak Mohammad
a El Jafarovi.

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

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Mladé kickboxery čekají závody v Chemnitz, v Bratislavě či v Německu.

Výstava Tajemství barokní knihy přiblíží řemesla a dovednosti,
které bylo třeba ovládat při její
výrobě, ukáže, jaké materiály a výzdobné techniky se užívaly. Kniha
je zároveň velmi křehká a snadno
dochází k jejímu poničení, jen díky
citlivé práci restaurátorů můžeme
znovu obdivovat její původní krásu. Výstava, která je prodloužena
až do dubna, nabídne i drobnou
sondu do dílen litoměřických knihtiskařů v období baroka

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 28. února
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 ...a lodě pluly dál připomíná 50. výročí založení pobočky České Numismatické Společnosti zde v Děčíně. K vidění do 31.
března. Výstava Co s Východním
nádražím? chce ukázat na starých
fotografiích, obrazech, grafikách
a plánech historii děčínského železničního uzlu, který vznikl v roce
1851 dokončením dráhy Praha-Děčín-Drážďany, prvního rakouského mezinárodního železničního
spojení. K vidění do března.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Přijďte se opět pokochat krásou,
tajemstvím i romantikou historického spodního prádla. Valchy,
pračky, ždímačky, spodní a noční
košilky, domácí župánky, negližé,
to vše vám nabídne výstava Ach,
zase to prádlo. Výstava potrvá do
18. března.

GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ

Kosmologická interakce QCD
vám představí plastiky Jana Kováříka a obrazy Vladimíra Vély.
Pro oba autory je důležitý poctivý
řemeslný a zároveň intuitivní přístup, nechávají nás nahlédnout
jejich proces tvorby, která vyúsťuje
v znepokojivé snové tvary a děje přesto do značné míry povědomé,
blízké, až konejšivé. K vidění do
16. března.

křížovka o ceny

O

tázka Odkud pochází úspěšná veslařka Jitka Antošová?
byla tajenkou naší prosincové křížovky. Odpověď na ni byla:
Z Děčína.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné
dárky. Jsou jimi Jaromír Procházka z Dubí, Jana Kordaničová z Chomutova, Václava Náprstková z Chomutova, David Chlouda z Mostu a Libuše Bravencová ze Štětí. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše
lednová 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 14. února 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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