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slovo hejtmana

Vážení čtenáři,

v současné době probíhá v Evropě řada veletrhů cestovního ruchu a na řadě z nich se
prezentuje Ústecký kraj. Jsou k tomu nejméně
dva dobré důvody. V posledních letech meziročně stoupá počet turistů, kteří navštěvují
Ústecký kraj, za loňský rok jsme třetím krajem
v přírůstku návštěvnosti. Myslím, že jednou
z věcí, které mají tento úspěch na svědomí, je
právě naše aktivní účast na veletrzích. A především náš kraj doslova
oplývá množstvím přírodních krás a zajímavostí a zejména překrásných kulturních památek spojených se všemi historickými obdobími
naší vlasti. Máme zkrátka turistům co ukázat a nabídnout. Jen pro
připomenutí: v našem kraji je 14 národních kulturních památek
a ročně je navštíví mnoho set tisíc návštěvníků z Česka i zahraničí.
Ústecký kraj však doposud nemá na svém území ani jednu památku zapsanou na seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Neznamená to, že se zde památky patřící do
„rodiny UNESCO“ nenacházejí. Na seznamu objektů České republiky, které se ucházejí o zápis do seznamu UNESCO, figurují nyní tři
oblasti z Ústeckého kraje: Barokní pevnostní město Terezín; Žatec –
město chmele a Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge.
Podle zkušeností z ostatních míst České republiky přitahuje
„známka“ UNESCO turisty. Pro cestovní agentury jsou objekty
spolehlivým tahákem. Mít ale tuto známku pouze nestačí. Je příležitost a výzva pro zlepšení infrastruktury, kvality ubytování a stravování a dopravní obslužnosti v místě, kde se taková světově uznávaná
památka nachází. Je to tedy i příležitost pro podnikatele, ale i pro investory. Zároveň je to výzva i pro Ústecký kraj, aby věnoval obnově
a péči o kulturní památky ještě větší pozornost.
Pro letošní rok je podle mého názoru želízkem v ohni pro zápis
na seznam UNESCO město Žatec, ale každý z nominovaných krajských objektů si prestižní známku zaslouží.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Ústecký kraj hostil Krajské
setkání Svazu měst a obcí ČR

T

řináct konferencí, třináct
krajských měst a nespočet
témat, o která se aktuálně nejvíc
zajímají české samosprávy. Letos odstartovala tradiční Krajská setkání Svazu měst a obcí
ČR a po Libereckém kraji zamířila konference také do Ústeckého kraje, kde se uskutečnila pod
záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka. Na
úřad dorazily desítky starostů,
místostarostů a dalších představitelů měst a obcí. Konferenci
zahájil 1. náměstek hejtmana
Martin Klika.
„Já rozhodně vítám tato setkání zástupců měst a obcí, kdy
můžeme na jednom místě prodiskutovat konkrétní palčivá
témata. Co se týká mé gesce,
tak jsme velmi rádi, že se díky
vládě podařilo pro tento rok
navýšit o více než 335 milionů
financování sociální služeb a za-

stupitelstvo tyto prostředky již
rozdělilo,“ řekl v úvodu 1. náměstek hejtmana Martin Klika,
s kompetencí pro oblast financí, sociálních věcí, bezpečnosti
a sociálně vyloučených lokalit.
Letos se tradiční bod „aktuální legislativa“ zaměřil mimo jiné
na novelu zákona o střetu zájmů,
financování samospráv včetně
rozpočtového určení daní, situaci ve školství, kontroly, dopravu
a místní komunikace, sociální
služby, sociální bydlení aj. „Tradiční bod o aktuální legislativě
letos zahajujeme novelou zákona o střetu zájmů. Intenzivně
totiž vnímáme obavy starostek
a starostů měst a obcí z toho, co
nastane, jestliže se kvůli novému
zákonu musí svléknout téměř do
naha, tedy zveřejnit svoje majetkové poměry na internetu,“ dodal
předseda Svazu měst a obcí ČR
a starosta Kyjova František Lukl.

V úvodu konference promluvil 1. náměstek hejtmana Martin Klika.
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Ústecký kraj prezentoval na veletrhu Holiday World to
nejkrásnější z regionu a pokřtil cykloprůvodce Labské stezky

N

a pražské Výstaviště se
sjelo na 638 vystavovatelů
ze 46 zemí světa, aby zde odprezentovali v rámci 27. ročníku
středoevropského veletrhu Holiday World své služby v oblasti
cestovního ruchu. Nechyběl ani
stánek Ústeckého kraje, který se
veletrhu tradičně účastní.
Slavnostní zahájení veletrhu,
kterému byl ve čtvrtek 15. února
přítomen hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček, se neslo v duchu stoletého výročí založení Československa. A právě
Slovensko se pro letošní rok stalo partnerským státem veletrhu.
Po slavnostním úvodu se hejtman sešel s dalšími hejtmany
(například Jiřím Čunkem či Janou Vildumetzovou), ministrem
dopravy a výstavby Slovenské republiky Arpádem Érsekem nebo
starostou polského okresu Ostróda Andrzejem Wiczkowskim
a absolvovali prohlídku celého
areálu výstaviště.
„Ústecký kraj se za svou nabídku služeb pro turisty nemusí
stydět. Náš stánek nabízí věci,
které ostatní kraje nabídnout
nemohou. Těší mě, že u nás v regionu každým rokem stoupá počet turistů. A myslím si, že právě
prezentace na těchto veletrzích
v Česku i blízkém okolí nám přinese další vlnu turistů,“ přeje si
hejtman Bubeníček.
Ústecký „stánek“ nabídl příchozím kromě prospektů ze

Největším „stánkem“ ze všech přítomných krajů ČR se mohl pyšnit ten Ústecký.

všech čtyř mikroregionů také
ochutnávku vín od místních
vinařů či lahodný zlatavý mok
s názvem Falkenštejn z Krásné
Lípy na Děčínsku. Návštěvníci
zde mohli také narazit na postavičku legendárního pohádkového psa Maxipsa Fíka. Jeho
stvořitel Rudolf Čechura totiž
působil jako učitel v Ahníkově
nedaleko Kadaně.
Na veletrh přijel také radní
pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Zdeněk Matouš. V expozi-

ci východních Čech byl pokřtěn
česko-německý cykloprůvodce
pro letošní rok. „Labské stezka
láká každoročně řadu cyklistů.
Letos se opět mohou těšit na další vydání příručky Labské stezky
- Handbuch. Česko-německý
cykloprůvodce bude od března
zdarma v certifikovaných informačních centrech ve městech,
zejména na toku řeky Labe,“
řekl Matouš.
Labská stezka je top evropskou dálkovou cyklotrasou

a patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším říčním stezkám
v Evropě. Vede atraktivním
prostředím od pramene Labe
v Krkonoších až k Severnímu
moři u německého Cuxhavenu.
Včetně odbočky do Prahy nabízí stezka téměř 1 300 kilometrů
jedinečného spojení historie,
architektury a přírody. Nový
průvodce provede cyklisty po
trase, ale nabízí i široký výběr
ubytovatelů a služeb pro cyklisty podél celé Labské stezky.
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Vítěz soutěže EY Podnikatel roku
2017 Ústeckého kraje obdržel trofej

S

polečnost EY za podpory
hejtmana Ústeckého kraje,
Oldřicha Bubeníčka, vyhlásila
na konci ledna vítěze soutěže
EY Podnikatel roku 2017 Ústeckého kraje. Stal se jím Martin
Hausenblas, majitel společnosti
ADLER International, a.s., jedním z nejrychleji se rozvíjejících
výrobců a dovozců reklamního
textilu a zároveň zakladatel společnosti Liftago, populární aplikace na objednání taxi v několika městech v České republice
i v zahraničí.
„Každý, kdo se vydal na dráhu
samostatného podnikání, musí
mít určité vlastnosti a předpoklady, pokud má být úspěšný.
Dobrý podnikatelský záměr, pracovitost, schopnost rozhodování, píle a vytrvalost jsou základními předpoklady pro úspěch.
Již třetím rokem nabízíme dotace pro začínající podnikatele.
Uvědomujeme si, jak těžké je
sehnat finance do začátku podnikání,“ uvedl Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje.
„Podnikání je velká odpovědnost. Odpovědnost vůči
zaměstnancům firmy, odpověd-

nost vůči klientům, obchodním
partnerům a vůči okolí. Proto
Ústecký kraj pravidelně vyhlašuje Cenu za společenskou odpovědnost firem, institucí i veřejnoprávních subjektů. Aktivity
firem dnešního oceněného podnikatele roku 2017 by v soutěži
o společenskou odpovědnost
jistě obstály,“ řekl při předávání
trofeje radní Ústeckého kraje
Zdeněk Matouš.
Porota soutěže EY Podnikatel roku vybírá vítěze dle mezinárodně platných hodnotících
kritérií, mezi něž patří i společenská prospěšnost a podpora
regionu, v němž podnikatel působí. Podle slov Martina Hausenblase bije jeho srdce pro Ústecký kraj a intenzivně pracuje
na tom, aby se Ústí nad Labem
stalo centrem čistých technologií, Silicon Valley České republiky.
Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2017 České republiky bude spolu s vítězi v dalších
kategoriích vyhlášeno 27. února
2018 v Praze. Soutěž se koná
pod záštitou Hospodářské komory České republiky.

Radní Zdeněk Matouš předal trofej Martinu Hausenblasovi.

Březnové farmářské trhy

J

aro se nám pomalu blíží. Pro
obyvatele regionu budou
i v březnu připraveny na náměstích farmářské trhy. Farmáři
nabídnou lidem to
nejlepší z českých
výrobků té nejvyšší kvality. Tradiční
Severočeské farmářské trhy pořádá o. s. Český um - Artificum Bohemicum pod záštitou hejtmana.
V naší pozvánce na březen jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 7., 14., 21. a 28. března

od 8 do 15 hodin. Chomutov: 1.
náměstí, soboty 10. a 24. března od 8 do 12 hodin. Kadaň:
Mírové náměstí,
sobota 17. března
od 8 do 12 hodin.
Louny: Mírové
náměstí, soboty
3., 17. a 31. března od 8 do 12 hodin. Teplice: Náměstí Svobody, pátky 9. a 16.
března od 9 do 16 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 6., 13., 20 a 27. března
od 9 do 16 hodin, čtvrtky 1., 8.,
15., 22. a 29. března od 9 do 16
hodin.
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Můj názor: ZA NOMINACEMI STOJÍ VELKÁ DŘINA A ÚSILÍ
Myslíte si, že jsou na území Ústeckého kraje památky, které si zaslouží zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO? Která z dosud nominovaných památek má největší šanci a proč?

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Cesta památky do „rodiny
UNESCO“ je velmi náročná.
Přál bych oběma jmenovaným
úspěch. Stejně, jako jej přeji
našemu městu a Litoměřickému biskupství ve snaze uspět
s nominací národní kulturní
památky Františkánský klášter
v Kadani. V našem kraji je celá
škála nádherných památek. Ty
nejvýznamnější a jedinečné si
opravdu zaslouží pokus o nominaci do UNESCO. To jsou
ale jen tzv. třešničky na dortu.
Pak je také mnoho památek,
kde byla péče a ochrana po roce
1948 téměř nulová a v mnoha
případech destruktivní. Máme
velký dluh k odkazu našich
předků a přes všechny snahy
místních samospráv je ještě
mnoho památek v našem kraji
v ohroženém stavu. Například
řada kostelů v Krušných horách, kde se o ně starají s velkým
úsilím různé skupiny nadšenců.
Památky jsou naše moře, jak
kdysi trefně poznamenal bývalý ministr kultury Pavel Tigrid.
A protože moře nemáme, ale památky ano, tak podpořme jejich
obnovu a pomůžeme tak nejen
zaměstnanosti našich řemeslníků, ale také rozvoji turistického
ruchu. Často slýcháme různá
provolání o národní hrdosti,
fajn, ale naše „péče“ o památky
je v řadě případů spíše národní
ostuda. Doufám, že krajské zastupitelstvo konečně podpoří
návrh na navýšení prostředků
na obnovu památek v našem
kraji, protože stávající podpora
je spíše symbolická. Jen samotné město Kadaň vkládá do obnovy památek více než Ústecký
kraj a to je opravdu smutné.
Takže pojďme od řečí k činům.

Petr Šmíd (SPD a SPO),
krajský zastupitel
Na tuto otázku pro mě existuje pouze jediná odpověď.
Jednoznačně ano. Už praotec
Čech musel projít od východu
celou naši zemi, aby náhle, jako

bleskem zasažený, pochopil,
že nikde už to krásnější nebude. Následovaly různé epochy,
krajinou se prohnaly války,
hladomory i doby klidu a štěstí. V průběhu minulého století bylo bohatství a prosperita
vykoupeno necitlivou těžbou
nerostného bohatství a ekologickou katastrofou. S nástupem
nových pořádků se stal náš kraj
odkladištěm, do kterého se sestěhovávali sociálně nepřizpůsobiví spoluobčané. Dnes jsme
tady my a je naší povinností
posunout náš domov k podobě,
na kterou by byl znovu náš nejslavnější prapředek hrdý. Kromě výše zmiňovaných památek
se na území kraje nachází neuvěřitelné množství přírodních
a architektonických krás, které
si zaslouží nejvyšší míru ochrany. Jsem velice rád, že současná
politická reprezentace kraje má
jako jednu ze svých priorit rozvoj turistického ruchu. Rovněž
finanční prostředky investované do památek jsou do budoucna dobře uložená měna.
Jako jeden z mnoha příkladů
zde uvedu prostředky vložené
do oprav památníků padlých
v průběhu různých válek, které
následně otvírají prostor pro
rozvoj turistiky.

Jan Richter (ANO 2011),
krajský zastupitel
Na území Ústeckého kraje najdeme bezpochyby velké
množství památek, které si jistě
zaslouží zápis na seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Mezi ty pro
mne nejzajímavější však patří
Františkánský klášter v Kadani.
Více než dva roky zde tým lidí
pracoval na co nejpečlivějším
zpracování podkladů a komplexní přípravě důvodů, proč
by právě tato gotická památka
měla být do seznamu zapsána.
Ministerstvo kultury zatím žádost vrátilo, aby byla doplněna
o podrobnou srovnávací analýzu a o další důležité podklady,
přesto však věřím, že po doplnění bude tato památka připsána
na národní indikativní seznam
a to i z toho důvodu, že podobných památek je na seznamu
světového dědictví málo. Z dosud nominovaných památek má
podle mého názoru největší šanci na úspěch Hornická kulturní
krajina Krušnohoří/Erzgebirge.
Na seznamu UNESCO je stále
velmi málo památek tohoto druhu, což by mohlo být důvodem
úspěchu právě i historického

hornického regionu Krušnohoří. Hornická historie mapuje
vývoj hornických a hutních metod a především vývoj celého regionu a s tím související typické
kultury. Na přípravě projektu
navíc pracovali dlouhou dobu
jak česká tak německá strana,
a právě tato spolupráce, která přesahuje dokonce hranice
dvou států a tedy česko-německá nominace Krušnohoří na seznam UNESCO, by mohla být
úspěšná.

Jitka Sachetová (KSČM),
krajská zastupitelka
O rozsahu a hodnotě fondu
kulturních památek v Ústeckém kraji svědčí to, že se na
jeho území nacházejí zásadní
památky české státnosti a 15
kulturních památek národního
významu. V posledních letech
zesílila jak iniciativa obcí, tak
samotného kraje, získat pro tři
lokality status kulturního statku
zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO. V nominaci je nejdále Žatec - město
chmele, k jehož (ne)zapsání
na Seznam se rozhodne letos
v Bahrajnu na přelomu června
a července. Fenomén českého
piva a jeho základní výrobní
suroviny, chmele, netřeba zde
více rozebírat. Centrum světového dědictví UNESCO v Paříži
obdrželo letos v lednu nominaci
České republiky a Svobodného
státu Sasko na zápis Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge. Ta byla upravována a obsahuje 22 lokalit v Krušných
horách, z nichž 17 je v Německu
a pět v ČR. V Ústeckém kraji se
nachází hornická krajina Krupka a hornická krajina Mědník.
O této nominaci bude rozhodováno v roce 2019. Historická
těžba drahých a obecných kovů
v Krušných horách měla pro
vývoj hornictví a hornických
věd obrovský význam v celosvětovém měřítku. Nejstarší
nominací je Pevnost Terezín,
kterou bude třeba dopracovat.
Reflexy si zajisté zaslouží řada
obnovených památek ve městě i postupně rekonstruovaný
pevnostní systém. Pro všechny
nominace platí, že to nesmí být
památkové lokality bez udržitelného zachování a rozvoje,
k čemuž slouží tzv. management plán. Ať už nominační
proces u každé z lokalit dopadne jakkoli, je třeba si uvědomit,
že jsou to památky významné
především pro nás, pro obyvatele kraje.

Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel
Z Ústeckého kraje jsou v nominaci na světový seznam
UNESCO Terezín se svou vojenskou pevností, Žatec s chmelařskou a pivní tradicí a konečně Hornická kulturní krajina
Krušnohoří/Erzgebirge, která
je přeshraniční sasko-českou
nominací a představuje světu
to nejcennější z hornické historie a památek na obou stranách
Krušných hor za posledních více
než 800 let. V této mezinárodní
kandidatuře je z našeho kraje
město Krupka s místní hornickou kulturní krajinou, revíry,
štolami, jakož i městskou památkovou zónou, a obec Měděnec s vrchem Mědník a štolami.
Další památky se pak nacházejí
v Karlovarském kraji a v Sasku.
Jsem přesvědčen, že úspěšný
zápis by si zasloužily všechny tři
nominace, protože představují
skutečné světové kulturní dědictví. Je ale těžké odhadnout,
kdo jak dopadne. Skutečně záleží až na rozhodnutí Světového výboru UNESCO. Želízka
v ohni budeme mít jak v tomto roce, tak i v roce 2019, kdy
padne rozhodnutí o hornické
krajině Krušných hor. Za všemi
nominacemi stojí několikaletá
příprava a velké úsilí, abychom
byli úspěšní. Spolupracují ministerstva, kraje, města, obce
a další instituce. Třeba Krupka
neúnavně pracuje na propagaci
svých památek, které postupně obnovuje. Místní radnice
se zapojila do přeshraničního
projektu ArchaeoMontan, který mapuje historii středověkého hornictví. V jeho rámci
vybudovala nové Infocentrum
hornické krajiny Krupka nebo
dva okruhy naučné stezky Po
stopách horníků, které turisty vedou lesním terénem nad
městem po těch nejvýznamnějších hornických památkách. V rámci nominace je totiž
nesmírně důležité ukázat, že
navržené památky si zápis na
seznam UNESCO nejenom
zaslouží, ale také že o ně bude
náležitě pečováno i do budoucnosti, aby byly zachovány pro
budoucí generace. Všem nominovaným lokalitám držím palce, protože zápis na tento světový seznam znamená nejenom
velkou prestiž, ale také rozvoj
cestovního ruchu, tvorbu nových pracovních míst a celkový
kulturní i ekonomický rozvoj
daných lokalit i celého našeho
kraje.

Ústecký kraj je bohatý i v oblasti industriální turistiky

B

Ledvická elektrárna z ptačí perspektivy.

ěhem roku 2017 si výrobní
zdroje energie a tepla Skupiny ČEZ, významného partnera
Ústeckého kraje, na severu Čech
prohlédlo 6 164 návštěvníků nejen tuzemských, ale také zahraničních. V severních Čechách se
velkému zájmu těšila především
informační centra ledvické a tušimické elektrárny.

Loni navštívilo Informační
centrum Ledvice 2 557 osob.
Patřili mezi ně žáci a studenti ze
základních a různě zaměřených
středních škol z okresů Teplice,
Most, Louny, Ústí nad Labem
a také zahraniční hosté ze Švédska či Ukrajiny. Dvě tisícovky lidí
si pak prohlédly provoz Elektrárny Tušimice. Sem měli namířeno

i vysokoškoláci z pražských škol.
„Rovněž k nám zavítali zaměstnanci z firem, které se nějakým
způsobem zabývají energetikou
nebo strojírenstvím. Měli jsme
zde i tradiční třídenní Energetickou maturitu pro nejlepší středoškolské studenty fyziky z partnerských škol Skupiny ČEZ,“
uvedla Marie Tučková, manažer-

ka návštěvnického a vzdělávacího centra v Elektrárně Tušimice.
Kroky zájemců loni vedly také
do Elektrárny Počerady. Lidé se
například dozvěděli, jak funguje Paroplynový cyklus Počerady.
Nouzi o návštěvníky neměla ani
Teplárna Trmice či Vodní elektrárna Střekov na Labi a malá vodní elektrárna Želina na řece Ohři.
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Výprava Ústeckého kraje si ze zimní olympiády
dětí a mládeže přivezla devět medailí

H

ry VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže 2018 v Pardubickém kraji jsou minulostí.
Výprava Ústeckého kraje na
východě Čech posbírala devět
medailí. Nejvíce zaváleli mladí

sportovci v alpském lyžování,
ve kterém si Marek Müller odvezl hned tři zlaté. Dařilo se
i snowboardistkám Anně Halašové (zlato a stříbro) a Beatě Kaplanové (stříbro). Dvě

Vlajkonoškou Ústeckého kraje se stala úspěšná ústecká boxerka
Lucie Sedláčková.

bronzové medaile vybojovali
ve snowboardingu sourozenci
Julie a Ondřej Sušičtí. Poslední cenný kov v podobě zlata si
domů přivezla Tereza Macholdová, orientační běžkyně na ly-

žích. V pořadí krajů skončil ten
Ústecký na 13. místě, za ním
byl kraj Zlínský. Celkově zvítězil Liberecký kraj, jehož sportovci tak opět po dvou letech
opanovali zimní hry. Vylepšit

Sněhu v Pardubickém kraji v čas konání her moc nebylo, ale i tak
si to sportovci užili.

výsledek z letošních her si budou moci mladí sportovci zase
za dva roky, kdy v lednu 2020
hostí Hry VIX. zimní olympiády dětí a mládeže Karlovarský
kraj.

Pro některé závodníky byly závody vyčerpávající.

Suverén alpského lyžování pochází z Ústeckého kraje. Jmenuje se Marek Müller

T

ři starty, tři vítězství. Takto
jednoduše by se dala shrnout účast alpského lyžaře Marka Müllera na olympiádě dětí
a mládeže. V kategorii mladších
chlapců zvítězil v obřím slalomu,
slalomu i vyřazovacím závodě.
Marek Müller není žádný nováček na svahu. S lyžováním
začal již ve třech letech, kdy
jezdil pouze pro zábavu. „Pak
projevil zájem závodit, tak jsme
mu v tom nebránili,“ dodal jeho
otec.
Třináctiletý Marek je v reprezentaci České republiky v kategorii mladších žáků a je velice
úspěšný. Zvítězil v nejvýznam-

nějším poháru na území České
republiky – poháru České pošty.
Závod se skládá z 12 až 15 závodů a mladý reprezentant se vždy
umisťoval na předních místech.
Několik závodů také vyhrál.
Mladý talent trénuje čtyřikrát
týdně, a jelikož chodí na sportovní školu, konkrétně do fotbalové třídy, dá se to velice dobře
skloubit i se školními povinnostmi. Začátek sezony je vždy v srpnu, kdy se odjíždí do lyžařských
hal. Následují tréninky na ledovcích, a jakmile je možnost, začíná se trénovat v České republice.
Poté, co se odjede sezona, lyžaři
se vrací na ledovce, kde se lyžuje

až do začátku června. Následuje
soustředění a plynule se naváže
na další sezonu.
Müller se však nevěnuje pouze lyžování. Aby byl co nejvíce
pružný, věnuje se také atletice
a fotbalu, v čemž ho podporuje
jak jeho otec, tak trenér Petr Záhrobský.
Člen M-ALGO teamu nemá
do budoucna malé cíle. Jak prozradil v televizním rozhovoru,
rád by jednou jezdil světový pohár. „Chtěl bych ho i vyhrát,“
řekl trošku nesměle. A třeba to
vyjde. Však jeho největšími idoly
jsou Bode Miller a v současnosti
Marcel Hirscher.

ODM 2018: Rebelka na snowboardu. Halašová trénuje na ledovci a kluky poráží v páce

S

nowboardcross je její hlavní
disciplína, v té vidí Anna Halašová z Ústeckého kraje úspěšnou sportovní kariéru. A pak se
jezdí zdokonalovat na paralelní
slalom. „Ten beru jako trénink,“
říká i přes to, že v něm na Olympiádě dětí a mládeže vyhrála
stříbro. Anna míří vysoko. To až
tak, že pravidelně trénuje s reprezentační snowboardistkou Evou
Samkovou v Itálii na ledovci Stelvio. Kuráž Anně nechybí, avšak
to ani občasné úlety a pověst
neústupné rebelky. Den poté, co
vznikl tento rozhovor, Anička zajela ve snowboardcrossu zlato.
Na rozhovor přišla s fialovými
vlasy a s naprostým údivem ve
tváři. Trenér jí totiž neřekl, že na
ni čekají novináři. „S kámoškami
pro tebe vymyslíme trest,“ otočí
se na trenéra Daniela Martinka
a překvapuje hned v úvodu. Anna
dává rozhovory hrozně nerada.

Rozpovídá se a uklidní, když
debatu stočíme k vlasům. Fialová je netradiční barva, ale reprezentantka Ústeckého kraje
ukazuje starší fotky. „Měla jsem
krátké blond vlasy se zelenou
patkou, to bylo ve čtvrté třídě.
Pak ještě takovou, jako když vylijete benzín na asfalt, to hrálo
všemi barvami. Moje přirozená
barva je hnědo-šedo-blonďatá
a já ráda zkouším nové věci.“
Trest pro trenéra Martinka
vymyslí ještě během rozhovoru.
„S holkami děláme to, že na něj
ve dvaceti skočíme a složíme ho.
Nemůže se pak hýbat,“ směje se.
Martinek sedí naproti a vzpomíná. „Nejhůř mě dostala asi
v Alpách. Zastavili jsme auto
u řeky, holky zůstaly uvnitř. Já
jsem se šel podívat k řece. Byla
tam labuť, tak jsem jí začal házet
rohlík. Jenomže labuť se naštvala a začala na mě útočit. Chtěl

jsem se schovat do auta, ale
holky ho zamknuly, takže mě to
zvíře potom honilo kolem auta.
Od té doby si beru klíče vždycky
s sebou.“
Rozhovor vznikl v době, kdy
Halašová už získala stříbrnou
medaili z paralelního slalomu na
snowboardu. „Slalom se normálně jezdí na jiném, tvrdším prkně

než snowboardcross. Ale já ho
jezdím na svém měkkém z crossu, což je asi nevýhoda, ale stejně
jsem vždycky mezi prvními.“
Přesto, že slalom nebere moc
vážně, přiznává, že má z medaile
radost. „Učím se tam jezdit po
hraně.“
Anna zní od začátku suverénně a jistě. Umí si ze sebe udělat

srandu. A ačkoliv to nevypadá,
i ona bývá před závody nervózní.
„Hrozně. Musím vždycky s trenérem před startem tancovat,
abych se uklidnila. Jinak bych
přemýšlela, že něco můžu zkazit. Takhle myslím na pohyb těla,
pak hned skočím na trať a jedu si
pro vítězství,“ popisuje už běžnou rutinu.
Mistryně republiky zná nervozitu také z Německého poháru, kde je náročnější trať a větší
konkurence než v Česku. Jezdí
tam závodnice z Británie, Nizozemska nebo Francie. „Loni
jsem se v něm umístila na celkovém čtvrtém místě. To je pro mě
ohromný úspěch,“ říká rodačka
z Chomutova.
Kvůli rodnému městu si čtrnáctiletá rebelka dost vyslechne.
„Když mě chtějí vykolejit, řeknou mi, že Chomutov je vesnice
a já jsem vesničanka. Ale to přeci

není vůbec pravda!“
Kariéru snowboardcrossové
závodnice začala už ve čtyřech
letech. Přitom na lyžích stála
jednou a vůbec ji to nebavilo.
„Tehdy jsme museli prkno objednávat až z Ameriky,“ vzpomíná Halašová. Od toho momentu
uběhlo spoustu let, nyní trénuje na italském ledovci Stelvio
s Evou Samkovou, svým velkým
vzorem.
Doma si pak zvyká v tvrdé
klučičí konkurenci. „Trénuji se
staršími kluky, to mě baví. Mám
ráda, když do toho mohu jít silou. Některé kluky už porážím
i v páce. Vlastně všechny holky
v týmu jsou takové rebelky a kluci se často chovají jako holky. Ale
držíme spolu všichni jako tým,“
popisuje Halašová.
Další den, možná i díky svému rituálu, vyhrála v kategorii
mladších dívek zlato.
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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.

Ruční papír a drobné dárky
z ručního papíru - dílna ručního papíru Ireny Štyrandové
v Litoměřicích byla založena
nadšenci, výtvarníky a technology s cílem předat celoživotní
profesní i zájmové zkušenosti
spojené s tradiční výrobou ruč-

ního papíru. Sídlí ve starobylé
věži hradebního opevnění města Litoměřice. V přízemí věže
existuje malá manufaktura vyrábějící papír, ta je otevřena pro
školy a zájemce z řad veřejnosti.
Workshopy jsou pořádány ve
druhém podlaží věže a na třetím
podlaží je výstavní prostor. Dílna
nabízí řemeslné dílny a k prodeji
archy ručního papíru různých
formátů, obálky, dopisní papíry,
přání s rozličnými motivy a knihy. Vše vždy originální, užitečné,
ekologické a krásné.

Štola Země zaslíbená - štola Země zaslíbená se nachází
na jihozápadním svahu vrchu
Mědník pod kaplí Nejsvětějšího
srdce Ježíšova. K vidění jsou původní chodby, pozůstatky ruční
těžby, středověké hornické oblečení a nástroje, se kterými se

tehdy těžilo, středověké důlní
osvětlení. O štolu se stará sdružení OS Historické doly Mědník
Měděnec, které také provozuje
malé Muzeum hornictví a života na Měděnci. Zde se dozvíte
více o novodobém dolování na
Měděnci a o výrobě, která probíhala na dole Měděnec až do
roku 1998. V Infocentru Mědník Měděnec můžete zhlédnout
prodejní výstavu minerálů nejen
z Krušných hor, také zde začínají
prohlídky štoly.
Velikonoční jízda - velikonoční jízda v Mikulášovicích
navazuje na předválečné tradice
Šluknovského výběžku. Jedná
se o výpravný pochod jezdců na
koních a hudebníků, putujících
a muzicírujících v ulicích města,
součástí jsou liturgické skladby.
V průvodu cválají desítky koní
a jdou stovky poutníků, hudební doprovod čítá desítky muzikantů z celého regionu. Celému

průvodu předchází mše svatá.
Poté se vychází od kostela Sv.
Mikuláše, kde jízdě požehná
farář a celé putování končí opět
u kostela závěrečnou skladbou.
V letošním roce se Velikonoční
jízda v Mikulášovicích koná na
Boží hod velikonoční 1. dubna.

Podbořanské pralinky - ručně dělané pralinky z té nejlepší
hořké, mléčné i bílé čokolády,
vyráběné podle starých rodinných receptur v moderním podání. Zamilujete si je. Pralinky
jsou plněné nejrůznějšími náplněmi, mnoha příchutí, s ovocem
i ořechy.

Osobnosti Ústeckého kraje převzaly ocenění za rok 2017

C

larion Congress Hotel se
stal dějištěm slavnostního
vyhodnocení čtenářské ankety
Osobnost roku 2017 Ústeckého
kraje, kterou již posedmé uspořádalo vydavatelství Metropol
a Skupina ČEZ. Nad akcí převzal
záštitu hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Ten společně s radní pro kulturu Jitkou Sachetovou předal
oceněným certifikáty za přínos
pro rozvoj regionu v těchto hlavních kategoriích: v kategorii
podnikání a management se sta-

la absolutní vítězkou Michaela
Mokrá - obchodní, marketingová a provozní ředitelka Zahrady
Čech Litoměřice. V kategorii veřejná sféra Marta Vachová, primářka neurologického oddělení
Nemocnice Teplice a zakladatelka RS centra. V kategorii dobrý
skutek Prokop Voleník, tiskový
mluvčí Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje. V kategorii sport Josef Rajchert, karatista a vedoucí Shotokan Klubu
Rajchert a v kategorii kultura
Jan Zástěra, dirigent a skladatel.

Hejtman jednal se starosty obcí Litoměřicka
Jednomu z oceněných předala certifikát také Jitka Sachetová,
radní pro kulturu.

Primátor Volgogradu poděkoval zástupcům
Ústeckého kraje za péči o pomníky padlých vojáků

P

rimátor ruského Volgogradu Andrej Vladimirovič Kosolapov pozval v rámci oslav 75. výročí bitvy u Stalingradu do svého města zástupce
Ústeckého kraje. Delegaci za Ústecký kraj tvořil
náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd, krajský zastupitel Jaroslav Vodička a vedoucí Odboru
kancelář ředitele a zástupce ředitele Jaroslav Pikal.
V průběhu několika dní se uskutečnila setkání
jak se zahraničními delegacemi, tak i s partnerskými městy Volgogradu (Chemnitz, Kolín nad
Rýnem, Ostrava). Primátor Volgogradu Kosolapov spolu s kolegy a vedením Výboru veteránů
Volgogradské oblasti poděkovali Ústeckému
kraji za podporu při opravách pomníků padlých
vojáků na území Ústeckého kraje.
„Ústecký kraj investoval do oprav pomníků
v regionu finanční prostředky a já jsem moc rád,
že to ruská strana nenechala bez povšimnutí a na
to konto nás pozvala do jejich vlasti. Také jsme řešili další možné formy spolupráce v cestovním ruchu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Šmíd, který
se společně se zástupcem UJEP Radimem Holečkem zúčastnil návštěvy místní univerzity. Ústecká

vysoká škola by tak v budoucnu mohla otevřít katedru rusistiky.

V

pátek 16. února se hejtman Oldřich Bubeníček zúčastnil pravidelného setkání zasedání
klubu starostů malých obcí Litoměřicka. Do vesnice Leská, která je částí obce Třebívlice, přijel hejtman na pozvání starosty Třebívlic Tomáše Rulfa.
V úvodu starosta přítomné seznámil s novinkami, které se týkají změněných evropských pravidel pro ochranu osobních údajů, takzvaného
GDPR, které bude platit od letošního května. Se
svými příspěvky vystoupil dále například Martin Pech z Ministerstva vnitra, který přítomné
starosty i starostky seznámil s legislativními
změnami spojené s obecně závaznou vyhláškou
o odpadech, Euroregion a projekty na rok 2018
zase představil jednatel Euroregionu Krušnohoří
František Bína a promluvil také hejtman Oldřich
Bubeníček.
„Jsem velmi rád, když se mohu zúčastnit těchto
jednání malých obcí, kdy můžeme otevřít konkrétní problémy, které obce trápí a hledat cesty k jejich
řešení. Rozhodně jsme vždy připraveni malým obcím pomáhat, a proto se na kraj neváhejte kdykoliv
obrátit,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček, který
s přítomnými starosty a starostkami diskutoval ze-

jména o tématech dopravy a možnostech získání
dotací od kraje.
„Jsem velmi ráda, a nejsem jediná, za to, že komunikace s krajem je na tak dobré úrovni a že se
nám jako starostům obcí při naší práci snaží vyjít
maximálně vstříc dle svých možností,“ dodala starostka obce Trnovany Martina Čechová.
V roce 1996 tradici setkávání založila parta starostů. Schůzky se konají každý měsíc a pokaždé
v jiné obci. Klub malých obcí Litoměřicka sdružuje
zhruba 30 malých obcí.

Starostové a starostky malých obcí se setkávají každý měsíc. Cílem je projednat aktuální témata
nebo problémy, které obce trápí.

Expozice exotických destinací lákaly na jídlo a tanec
Náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd
(vlevo) navštívil ruský Volgograd.

Ústecký kraj zvyšuje turistický potenciál
regionu podporou destinačních agentur

V

e spolupráci s Chrámem
chmele a piva a městem
Žatec zahájí Destinační agentura Dolní Poohří právě v tomto
královském městě novou turistickou sezonu 2018. Pro turisty
připravuje také nové publikace,
očekávanou novinkou bude přeshraniční pivní stezka.
Své aktivity zahájila agentura již v lednu účastí na veletrhu
cestovního ruchu v Chemnitz.
„Zájem návštěvníků byl enormní, což nás velmi těší. Němci
se hojně zajímají o turistickou
nabídku ve městech na Ohři,
zejména o kempování. Zaujal
i nový společný česko-saský projekt pivní stezky. Ve spolupráci
s Tourismusverband Erzgebirge

jsme se účastnili ještě veletrhu
v Drážďanech,“ informovala
ředitelka Destinační agentury
Libuše Novotná Pokorná.
Právě Krušnohorská pivní stezka z oblasti gurmánské turistiky je
novinkou sezony 2018. V dubnu
vyjde mapa zapojených pivovarů
s pivní kartou a projekt se poprvé
představí na Dni piva v Německu
a poté na Chmelfestu v Žatci.
Samotná turistická sezona
v Dolním Poohří začne 1. dubna
v Žatci. Program se bude odehrávat v okolí náměstí Prokopa
Velkého, kde jsou soustředěny
chmelové památky Žatce. Hlavními postavami zahájení budou
Ohřinka a žatecký Hopík. Na
akci i do chmelařských památek

bude vstup zdarma a podávat se
bude zelené pivo.
Během slavnostního zahájení
agentura pokřtí nové turistické
průvodce. K propagaci značky
„Poohří regionální produkt ®“
bude letos nově sloužit výpravná
publikace Vychutnejte si Dolní Poohří. Novinkou jsou pak
Toulky Dolním Poohřím, v nichž
turisty provedou méně známými
místy zajímavé osobnosti jako
Karel Čapek, Matyáš Braun či
Emil Holub. Již před koncem
roku 2017 vydala agentura třetí
pokračování publikace Zážitky
v Dolním Poohří s tuctem nových výletů. Jako každoročně
chystá i vydání kalendáře akcí
v Dolním Poohří na rok 2018.

Na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2018 se kromě jiných exotických destinací prezentovala
také Indonésie, jejíž velvyslanec v České republice v loňském roce navštívil mimo jiné Ústecký kraj a hejtmana
Oldřicha Bubeníčka.

Ústecký kraj
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Chemie není nuda a má budoucnost. Hejtman jednal v Lovosicích o podpoře chemického vzdělávání

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček se setkal s vedením společnosti Lovochemie a poté navštívil lovosickou střední odbornou školu.
Hlavním z témat návštěvy jak
lovosického závodu, tak střední
školy byla podpora technického
a hlavně chemického vzdělávání.
Lovochemie, a.s., je největším
výrobcem minerálních hnojiv
v České republice se stoletou tradicí. Vyrábí dusíkatá a vícesložková hnojiva v pevné i kapalné
formě. Významná část produkce
se exportuje na světové trhy. Společnost je jedním z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.
Generální ředitel Lovochemie
Petr Cingr seznámil hejtmana
s historií společnosti, jejím vývojem, modernizací, zaměstna-

ností i výrobou. Hejtman si prohlédl kromě areálu Lovochemie
také prostory laboratoří, hasičárny i dispečinku.
Hlavním tématem jednání
byla hlavně podpora technického a chemického vzdělání
v Ústeckém kraji, protože celorepublikově zájem o chemii celkově upadá. „Často se stává, že
technické a přírodovědné obory,
kam patří právě chemie, nejsou
u žáků základních a středních
škol zrovna nejoblíbenější, ale
musím říct, že právě tyto obory
mají rozhodně perspektivu do
budoucna, jelikož právě takto vzdělaných je na trhu práce
nejméně a je po nich největší
poptávka,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček, který po jednání
v Lovochemii zamířil na střední

odbornou školu v Lovosicích.
Právě o zatraktivnění chemie
se snaží lovosická Střední odborná škola technická a zahradnická, která je už šestým rokem
pořadatelem odborné soutěže
Mladý chemik Ústeckého kraje.
Do soutěže se mohou hlásit žáci

základních škol posledních ročníků. Ústecký kraj tuto soutěž
pravidelně podporuje. „Cílem
soutěže je představit chemii
nejen jako perspektivní obor,
ale ukázat chemii jako přívětivý
i zábavný předmět. Soutěž Mladý chemik je určitou motivací

pro zájemce, protože právě studenti chemie nemají problém se
po škole uplatnit. Další možnou
motivací je také vybavení a modernizace chemických laboratoří,“ řekla ředitelka lovosické
školy Jaromíra Venclíčková.
Lovosická škola aktivně spolupracuje právě s Lovochemií,
kde je realizován stipendijní
program, který zahrnuje stipendium i placené praxe. Studenti tam mohou během roku
i o prázdninách chodit na brigády, následně pak v těchto podnicích přejít ze školy rovnou do
zaměstnání. Společnost v rámci
popularizace chemie finančně
podporuje soutěž Mladý chemik
i pořádá chemické soutěže jako
je Fertíkománie a Chemická
mini olympiáda, pořádá také pro

žáky devátých tříd Dny s chemií.
„Zájem o chemii a její studium je
u dětí potřeba probudit už na základní škole a v mateřských školách. Proto se Lovochemie kromě spolupráce se střední školou
snaží intenzivně spolupracovat
i s mateřskými a základními školami v regionu a nabízet jim podporu na pořízení technického
vybavení pro popularizaci chemie. V neposlední řadě se pak
snažíme podporovat i nadšené
učitele chemie, kteří mají potenciál přitáhnout mladé ke studiu
tohoto oboru.“ řekl generální
ředitel Lovochemie Petr Cingr.
„K popularizaci chemie také
významně přispívá Přírodovědecká fakulta univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem,“ dodal hejtman.

Ústecký kraj předal ceny za účast v projektu Kraje pro bezpečný internet Projektové dny na Střední škole
pátek 26. ledna v prosto- ným řešitelům soutěžního kvízu Ústecký kraj zapojen od roku obyvatelstva. Soutěžního kvízu se technické, gastronomické
rách Krajského úřadu Ús- z projektu Kraje pro bezpečný 2015. Ceny vylosovaným a vítě- zúčastnilo 499 žáků ze škol z ceV
teckého kraje proběhlo vyhlášení internet, určenému žákům a stu- zi finálového kola kvízu předal lého Ústeckého kraje a vylosova- a automobilní v Chomutově
vítězů a předání cen vylosova-

dentům. Do tohoto projektu je

Mezi oceněnými byl také Honza Nguyen ze Základní školy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky v Teplicích.

náměstek hejtmana Petr Šmíd,
který má v gesci oblast školství,
mládeže a sportu.
„Pokládám za velmi prospěšné,
že jsou žákům a studentům věnovány osvětové aktivity o bezpečném chování na internetu. Elektronická komunikace, sociální
sítě i nakupování prostřednictvím
e-shopů mohou přinášet rizika a je
dobré být na to připraven. I krajský
úřad se intenzivně věnuje kyberbezpečnosti,“ řekl při předávání
cen Petr Šmíd.
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet jsou zpracované
e-learningové kurzy nejen pro školáky, ale i pro jiné cílové skupiny

nými výherci jsou: Martin Rajčan
(Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie
a Střední zdravotnická škola, Chomutov), Jakub Hrdý (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov),
Miroslava Hurijová (Střední škola
řemesel a služeb, Děčín).
Z účastníků finálového kola
Kvízu PLUS se na druhém místě
umístil Honza Nguyen ze Základní školy s rozšířeným vyučováním
informatiky a výpočetní techniky
v Teplicích a vítězem se stal Erik
Müller z Gymnázia Jateční v Ústí
nad Labem.

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

Pedagogicko-psychologické poradny
Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice,
příspěvkové organizace

Dětského domova a Školní jídelny,
Most, K. H. Borovského 1146,
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).
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 31. 3. 2018
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: PPP Ústeckého kraje a ZDVPP - neotvírat“.

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 31. 3. 2018
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: Dětský domov a Školní jídelna, Most neotvírat“.

S

třední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov, připravila pro žáky
8. a 9. tříd základních škol projektové dny, zaměřené na gastronomické obory. Projektové
dny se uskutečňují na pracovišti
odborného výcviku ve Václavské
ulici v Chomutově, které bylo
uvedeno do provozu v roce 2016.
Na tomto pracovišti mají žáci
základních škol nejen možnost seznámit se s prací kuchařů, číšníků,
pekařů a cukrářů, ale také si sami

vyzkoušet jak se vyrábí zákusky,
pečivo, výrobky studené kuchyně
nebo připravuje slavnostní tabule. Na závěr projektového dne, se
žáci posadí za slavnostní tabuli
k obědu, při kterém je obsluhují
žáci hotelové školy oboru číšník.
Mají tak možnost, seznámit se
se zásadami správného stolování
i společenského chování.
Věříme, že tyto projektové
dny, napomohou žákům základních škol při výběru svého budoucího povolání.

Žákyně 8. a 9. tříd ZŠ se seznamují se středoškolským studiem v rámci
projektových dnů.

Program Chytré hlavy pro sever
podpořil technické a přírodovědné
vzdělávání středoškoláků z Mostu

N

ové pomůcky na výuku předváděli své dovednosti při
přírodovědných předmě- sestavování elektronických obvotů předvedli žáci Vyšší odbor- dů se zapojením polovodičových
né školy ekonomické, sociální prvků a jejich využití v praxi.
Všechny nové učební pomůcky
a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické byly pořízeny z grantového proškoly a Střední zdravotnické gramu Chytré hlavy pro sever na
školy v Mostě zástupcům Vršan- podporu technického a přírodovědného vzdělávání od Vršanské
ské uhelné, a.s.
Žáci oboru Zdravotnického uhlené a.s. Její generální ředitel
lycea odprezentovali přítomným, Vladimír Rouček pozitivně hodmezi kterými byl také předseda notil přístup školy a aktivity žáků
Výboru pro zdravotnictví Pavel v oblasti přírodovědného vzděláCsonka a vedoucí školského od- vání. Na závěr řekl: „Velice se mi
boru Dagmar Waicová, novou líbí, že se škola neustále dynameteostanici, která bude umís- micky rozvíjí a klade na sebe vyšší
těna na zahradě školy. Hodnoty, a vyšší nároky“.
Zpracovala: PaedDr. Soňa
které meteostanice zaznamenává,
budou vyobrazeny na vnitřním Valušková, zástupkyně ředitelky
okruhu televize školy. Se získa- školy
nými hodnotami budou
pracovat žáci v hodinách
biologie a fyziky.
Žáci z 1. ročníku oboru Pedagogické lycea se
pro změnu pochlubili
modely
sestavenými
z klasických mechanických dílů stavebnice
Merkur, sloužících pro
názornou demonstraci
fyzikálních jevů, či modely na dálkové ovládání. Studenti 2. ročníku Žáci zkoušeli učební pomůcky v praxi.

Ústecký kraj

6

únor 2018

Ústecký kraj pořídí 500 elektronických plašičů zvířat k silnicím

N

aváže tak na první část projektu,
kdy před dvěma lety nechal nainstalovat 70 plašičů na dvoukilometrovém úseku na Lounsku. Teď vytipují
myslivci ve spolupráci s dopravní policií další tři silnice, kam bude umístěno
hned 500 kusů těchto zvukových a světelných přístrojů, které mají zabránit
střetu se zvěří. Stále jde v rámci České
republiky o unikát. Elektronický plašič
má fungovat jako doplněk pachových
ohradníků.
Zařízení DeerDeter funguje tak, že
jeho čidla detekují na vzdálenost zhruba 400 metrů světlomety automobilu
a poté spustí směrem od silnice vysokofrekvenční zvuk a světelné signály.

Jejich úspěšnost byla na silnici z Vršovic do Chožova při prvním zkoušení
takřka stoprocentní.
„Za uplynulé roky, kdy jsme silnici sledovali, se zde stalo 40 nehod se
zvěří. Po namontování plašičů pouze
jedna lehčí nehoda a po jejich odmontování stoupl počet na sedm,“ uvedl
Kamil Plíšek z Podřipského zájmového
sdružení nájemců honiteb, které pro
Ústecký kraj instalaci zajišťuje. Celkem dá do zábran srážkám zvěře s auty
kraj 1,2 milionů korun. Elektronická
zařízení chtějí myslivci instalovat ještě
před letními prázdninami. „Jednáme
v tuto chvíli i o spolupráci se Správou
a údržbou silnic, kde by mohli pomoci

právě s instalací a údržbou zařízení,“
doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.
Do pořízení prvních plašičů před
dvěma lety kraj investoval 250 tisíc
korun. Jedno takové zařízení vyjde
zhruba na 60 až 70 euro (1500 až 1800
korun). „V době fungování plašičů
jsme zabránili škodám odhadem za
milion korun,“ uvedl Plíšek. Ústecký
kraj začal instalovat pachové ohradníky k silnicím v roce 2007 jako první
v republice.
Na krajském úřadu představil Kamil
Plíšek z Podřipského zájmového sdružení
nájemců honiteb moderní plašič zvířat.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta jednal v Ústí nad Labem o dopravě

D

oprava, dopravní obslužnost, tarifní sjednocení
a další vzájemná mezikrajská
spolupráce, to vše se projednávalo na pracovním setkání
hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty a jeho náměstka pro dopravu Marka Pietera
s Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana pro dopravu v Ústeckém kraji, kde se také
jednání odehrálo. S libereckým
hejtmanem se na krajském úřadě přišel pozdravit také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Téma dopravy je univerzální a řada záležitostí si vyžaduje
mezikrajská řešení výhodná pro
obě strany. S Libereckým krajem takto spolupracujeme již
dlouho a věřím, že i toto jednání
na nejvyšší úrovni napomůže
rozvoji a prohloubení spolupráce v budoucnu,“ řekl po setkání
náměstek hejtmana Jaroslav
Komínek.
Vzhledem k dobrým vztahům
mezi oběma kraji a jejich vzájemné provázanosti např. v oblasti cestovního ruchu a turismu
se jednalo o mezikrajské spolu-

Zprava: Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, náměstek libereckého hejtmana pro dopravu Marek Pieter a náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu Jaroslav Komínek.

práci nejen v návaznosti spojů,
která již funguje, ale do budoucna také o tarifní integraci (DÚK
a IDOL), která by umožnila
snazší a levnější cestování. S tím
souvisí i myšlenka koncepce
jednotného odbavování v linkové autobusové a železniční
dopravě v celé republice. Kraje
by o tom rády jednaly s významným sousedem, krajem Středočeským.
Již konkrétní obrysy má mezikrajská spolupráce na úrovni finančního vyrovnání autobusové
dopravy. To by se mohlo rozšířit

o železniční nostalgickou mezikrajskou linku Česká Kamenice
– Kamenický Šenov, která má
turistický potenciál, a finanční
podpora ze strany obou krajů by
jistě posílila její význam.
V neposlední řadě se diskutovalo o zakládání krajských
autobusových dopravců, neboť
po Ústeckém kraji se rozhodl
k tomuto kroku přistoupit i kraj
Liberecký. Výměna zkušeností
a názorů může tak oboustranně
tento náročný proces vytváření
nové společnosti na zelené louce
usnadnit a urychlit.

Radiologická klinika je desátou klinikou Krajské
zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici
K
rajskou zdravotní, a. s. –
Masarykovu
nemocnici
v Ústí nad Labem a ústeckou
Univerzitu Jana Evangelisty
Purkyně (UJEP) spojuje již deset klinik. Nově k současným
devíti klinickým pracovištím přibyla Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP
a Krajské zdravotní. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci
vedení Krajské zdravotní, a. s.,
Masarykovy nemocnice v Ústí

nad Labem, o. z., přednostové
klinik a členové vedení ústecké
UJEP a Fakulty zdravotnických
studií (FZS).
Spolupráce mezi těmito subjekty začala v roce 2008, kdy
byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická. O pět
let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika
a rok na to dalších pět klinik –
dětská, oční, úrazové chirurgie,

urologie a robotické chirurgie
a anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny. Klinika
ORL a chirurgie hlavy a krku
FZS UJEP a Krajské zdravotní,
byla slavnostně ustavena 4. září
2017.
„Cesta od radiodiagnostického oddělení k radiologické
klinice trvala 15 let. Zlom nastal
na přelomu let 2003 a 2004, kdy
se radiodiagnostické oddělení
přestěhovalo z centra města do

nemocničního areálu na Bukově. Na post primáře nastoupil
MUDr. Milouš Derner, který
vytvořil novou koncepci oddělení a inicioval zavádění nových
diagnostických i léčebných
postupů. Pod jeho vedením se
oddělení dynamicky rozvíjelo,
počet lékařů se zdvojnásobil,
počet vyšetření se zvýšil o stovky procent,“ uvedl Jiří Novák,
předseda představenstva Krajské zdravotní.

Zleva: Radek Scherfer, místopředseda představenstva Krajské zdravotní, Jiří Novák, předseda představenstva společnosti, Filip Cihlář,
přednosta radiologické kliniky, a Martin Balej, rektor UJEP v Ústí nad
Labem se symbolem nové kliniky.

Ústecká univerzita vděčí kraji za podporu při aktivitách

M

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se tématům Smart City
a Smart Region věnuje již několik let. Foto: Josef Růžička

oderní technologie čekají
na své plné zapojení do veřejné správy. Proces takové modernizace je předmětem aktivit
Smart City a Smart Region, jejichž hlavním cílem je zkvalitnit
občanům Ústeckého kraje život.
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně (UJEP) se tématům
Smart City a Smart Region věnuje již několik let. Takzvané
„chytré“ město či region je místo, kde je tradiční infrastruktura
a služby poskytovány efektivně
s využitím moderních technologií ve prospěch jeho obyvatel

a firem. To je klíčové pro veřejnou správu při řízení oblastí,
jako je energetika, vodní hospodářství, odpadové hospodářství či doprava. Cílem je zlepšovat kvalitu života a životního
prostředí, které si žádá taková
adaptační opatření, která řeší
více enviromentálních problémů najednou. Vše je završeno
inovací ve vzdělávání a podpoře
vytváření dobrého obrazu o Ústeckém kraji.
V minulém roce na UJEP
vznikly pod vedením profesorky
Jiřiny Jílkové čtyři vědecké týmy.

Jejich členové se ve spolupráci se zahraničními institucemi
dlouhodobě zabývají problematikou kvality prostředí pro život lidí. Mezi současné aktivity
vědců z UJEP patří například
řízení a prevence povodňových
opatření, spolupráce na rozvoji
železniční dopravy mezi Prahou
a Drážďanami, nebo využití odpadního tepla, ekosystémy ve
městech, ale věnují se také otázkám vzdělávání a kultury. Vědecké výsledky pomohou naplňovat
koncepci Smart City a Smart
Region a díky spolupráci s Ús-

teckým krajem (ÚK) a městy
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho regionu.
Ústeckému kraji univerzita
vděčí za podporu při komplexním rozvoji témat Smart City
a Smart Region, díky které byla
v loňském roce stanovena další
strategie výzkumu „chytrých“
témat na UJEP, podařilo se zmapovat prostředí pro studium
těchto témat, připravit zázemí
pro vědce a jejich spolupráci
s dalšími institucemi a firmami
a ověřit praktické uplatnění budoucích vědeckých výsledků.

Benešová: Nejnáročnější bylo, aby mě lidé, i přes můj věk, brali vážně
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 do
9. března.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Podnikat jsem začala ještě při
studiu na VOŠ. Původně jsem
se hlásila na Univerzitu obrany
v Brně, ale ze zdravotních důvodů nepřipadala kariéra v armádě
v úvahu a já chtěla aspoň částečně zůstat u tohoto oboru. Proto
jsem si udělala státní zkoušky
odpalovače ohňostrojů a pak už
pouze hledala způsob jak získaný průkaz uplatnit. V okolí žád-

ná firma na ohňostroje nebyla
a navíc vždy jsem chtěla dělat na
sebe. Tak jsem zvolila podnikání.
Neměla jste obavu z rizika?
Asi to bude znít zvláštně, ale
na začátku podnikání jsem obavy neměla. Začínala jsem úplně
od nuly a mohla jsem pouze získat. Obavy přišly až poté, co se
začalo dařit více.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Nejnáročnější bylo asi to, aby
někdo začal brát vážně, že i takto
mladý člověk, navíc žena, může
skutečně nabízet ohňostroje na
profesionální úrovni a s adekvátním vzděláním. Přesvědčit
zástupce měst ke spolupráci stačilo však pouze jednou. Po první
realizaci zakázky již věřili v mé

schopnosti a nyní mám s okolními městy trvalou spolupráci.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Krátce jsem podnikala již před
dotací od Ústeckého kraje. Dotaci
jsem využila k nakoupení lepšího
vybavení, abych svým klientům
mohla nabídnout kvalitnější služby a byla více konkurenceschopná.

K čemu jste dotaci především využila?
Z dotace byl pořízen odpalovací pult, který slouží k odpalování ohňostroje v synchronizaci s hudbou. Součástí je
i počítačový program, protože
celý ohňostroj se nejdříve připraví v počítači.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

Jméno a příjmení:

Jolana Benešová, DiS.

Věk:

23

Vzdělání:

Vyšší odborná škola Varnsdorf,
obor Bezpečnostně právní

Místo podnikání:

Dolní Poustevna

Předmět podnikání:

ohňostroje a ohňostrojné práce

Vzhledem k tomu že náš e-shop s pyrotechnikou www.
pyro-airsoft.cz je již starší, ráda
bych jej nechala předělat. Dalším
plánem je samozřejmě realizovat
zakázky pro nová města, ale je to
náročné hlavně s ohledem na čas.
Nelze být na dvou místech zároveň a akce, kde se střílí ohňostro-

je, se často datumově kryjí. Nově
se mi podařilo získat koncesi na
prodej a nákup zbraní a střeliva,
tak je to také jedna z možností
kam mohu podnikání směřovat.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Hlavní je se nebát, tvrdě pracovat a jít si za svým cílem.

Ústecký kraj

únor 2018
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Ústecký kraj podpořil putovní výstavu UJEP: krátce
N
Rok 1918 na Ústecku
V

atriu Filosofické fakulty
UJEP se 28. února od 15
hodin uskuteční vernisáž výstavy ke stoletému výročí založení
Československa. Výstava Rok
1918 na Ústecku je výsledkem
výzkumu doktorandů katedry
historie FF UJEP. Během letošního roku oslav stého výročí
vzniku Československé republiky bude představena na řadě
míst v Ústeckém kraji a putovat
bude též s doprovodným programem po gymnáziích.
Patnáct výstavních panelů
představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem
a okolních oblastech, kde dějiny
kráčely poněkud jinak, než tomu
bylo v centru země a všech oblastech osídlených českým obyvatelstvem.
Výzkum se uskutečnil od počátku loňského roku za podpory
Ústeckého kraje a výzkumných
prostředků Školy doktorských
studií UJEP. Celkem sedm doktorandů a doktorandek se zaměřilo na konkrétní téma související s okolnostmi a průběhem
událostí roku 1918. Pozornost
věnovali především provincii
Deutschböhmen, která v pří-

hraničních oblastech vznikla
paralelně s novým státem Čechů
a Slováků.
„Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu,
které prozatím nebyla věnována
dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé
republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku ale třeba
i hrozba španělské chřipky, to
všechno jsou dosud málo probádaná témata, na které se snažíme upozornit,“ uvedl editor
výstavy a katalogu Jan Grisa.
Výstava potrvá do 5. dubna.
Derniéra výstavy bude spojena s krajským kolem dějepisné
olympiády pro gymnázia Ústeckého kraje, kterou katedra
historie FF UJEP pořádá ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje. Výstava se poté
představí krom vybraných gymnázií také v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, na Hradě v Litoměřicích,
v Oblastním muzeu v Chomutově i na dalších místech. Zájemcům o danou problematiku bude
k dispozici i výstavní katalog.

a inovaci vyvinutou ve spolupráci s výzkumníky mohou
firmy v Ústeckém kraji od 20. ledna
žádat v programu Inovační vouchery Ústeckého kraje. Podniky i podnikatelé budou moci pro rok 2018 získat až 199 000 Kč na
inovaci svých produktů, služeb i pracovních procesů.

N

a zelený čtvrtek 29. března vypluje v 9.30 hodin z Ústí nad
Labem první výletní loď směrem
do Bad Schandau. Den na to začne
pravidelný víkendově sváteční provoz na všech turistických linkách DÚK; tedy na železničních
linkách T1 až T6 a na lodních linkách 901 a 902. V pátek 30.
března vyjede také parní vlak linky T4 z Lovosic do Mostu.

O

blíbený dechový orchestr
Lounská třináctka načíná další sezonu koncertů v KD Zastávka v Lounech. Ten první letošní se
uskuteční 25. února od 14 hodin.
Další pravidelná hudební nedělní odpoledne přijdou na
řadu 25. 3., 8. 4. a 6. 5. Vstupné je vždy 90 korun.

V

Karikatura ze satirického časopisu Kikeriki z Vídně (vydáno v lednu
1919).

Kde bude možné výstavu vidět:

Severočeské divadlo opery a baletu (17.9. - 1. 10.)
Muzeum města Ústí nad Labem (1.10. - 29. 10.)
Krajský úřad Ústeckého kraje (29.10. - 3. 12.)
Hrad Litoměřice (3. 12. - 15. 1.)

Státoobčanských slibů se zúčastnil i hejtman Ústeckého kraje

D

alších jedenáct lidí složilo
v lednu na Krajském úřadě
Ústeckého kraje státoobčanské
sliby. Mezi těmi, kteří získali
z rukou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a ředitele Krajského
úřadu Milana Zemaníka listinu
o státním občanství ČR, byli
zástupci Rusů, Ukrajinců, Vietnamců či Slováků.
„Chtěl bych vám všem poděkovat, že jste si pro svůj život vybrali právě Ústecký kraj a doufám, že tu budete spokojení,“
uvedl při slavnostním aktu hejt-

man Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.
Žádosti o udělení státních
občanství ČR podle § 11 zákona 186/2013 Sb. nabírají
pracovnice odboru správních
činností od žadatelů, kteří mají
trvalý pobyt na území Ústeckého kraje a posílají je k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR.
V roce 2017 ředitel krajského
úřadu Milan Zemaník udělil
státní občanství čtyřem stovkám lidí, kteří následně složili
svůj slib.

Ú
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přijal na úřadě nové
občany České republiky.

RE:START podpoří
vysoké školy
v Ústeckém kraji

13. ROČNÍK
MÓDNÍ SHOW

Moderátoři večera:

Eva Perkausová
a Mirek Šimůnek

15. března 2018, 20.00 hod.
Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem
Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka.
Výtěžek z akce bude věnován dětským oddělením nemocnic Krajské zdravotní, a.s.

Účinkují: Inna Puhajková, Nikol Švantnerová, Lucie Kovandová,
Veronika Chmelířová, Radka Rosická, Lucie Šlégr
Muži roku – Tomáš Martinka, Josef Kůrka, Matyáš Hložek a další
Speciální host: Trampolíny Praha Choreograﬁe: Lenka Vinická

Generální
partneři

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Ústí nad Labem: Dům kultury, Informační středisko (Palác Zdar)
a další prodejní místa sítě www.vstupenkyusti.cz, Teplice: OC Olympia Teplice – info stánek

Hlavní
partneři

aměstnanci z Destinační agentury se přestěhovali začátkem
roku do nových prostor v budově
Chmelařského muzea v Žatci. Pro veřejnost se nová kancelář otevřela začátkem února. Agentura neslouží jako běžné
informační centrum, ale její pracovnice rády poskytnou návštěvníkům regionu informace a prospekty.

vanáct pedagogů bude 28.
března, kdy se slaví Den učitelů, oceněno na Krajském úřadě
Ústeckého kraje v rámci vyhlášení
výsledků „Nominace na cenu náměstka za významný přínos ve školství“. Zlatou plaketu předá oceněným náměstek hejtmana
Petr Šmíd.

V

199 Kč

Z

D

Lenka Kocmanová Taussigová
ve spolupráci s Ústeckým krajem
j
pořádají

VSTUPNÉ

prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje se sešli 5.
února 2018 zástupci Euroregionu
Labe a Euroregionu Krušnohoří
s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem, radním pro regionální rozvoj
Zdeňkem Matoušem a pracovníky Krajského úřadu Ústeckého kraje, aby zhodnotili dosavadní spolupráci a dojednali
spolupráci v letošním roce.

ládní program RE:START
pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy připravil
výzvy na podporu vysokých škol
působících na území znevýhodněných krajů.
Výše prostředků vyčleněná
na tuto pomoc činí celkem 2,2
miliardy korun. Investiční část
v hodnotě 1,6 miliard korun je
opravdu specifická. Oproti zbytku republiky je výzva vyčleněná
pouze pro strukturálně postižené kraje. Druhá část prostředků
s alokací 600 milionů korun je
zaměřena na rozvoj pracovníků,
podporu tvorby studijních programů tak, aby více odpovídaly
potřebám trhu práce.
O dotace se bude ucházet
Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně (UJEP) se záměrem
výstavby nové Fakulty zdravotních studií. Zkvalitní se také
zázemí pro místní studenty
i studenty 1. Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy, kteří absolvují stáže ve zdejší nemocnici.
Investice budou vynaloženy i do
špičkového přístrojového vybavení. „Náš strukturálně postižený kraj si rozhodně pozornost
vlády zaslouží. Pro občany kraje
by program RE:START měl
znamenat také posílení jejich
patriotismu a zlepšení kvality
života,“ uvedl před časem hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček.

stecký kraj se stal generálním
partnerem publikace s názvem
Česká brigáda – 4. brigáda rychlého nasazení Žatec. Kniha mapuje
jednotlivé oddíly a prapory, jejich
nasazení v zahraničí či životopisy
velitelů. Na 304 stranách popisuje nejen vznik této vojenské
jednotky v červnu 1994, ale i její osudy až do roku 2019, kdy
si připomeneme 25. výročí jejího založení.

V

Krásné Lípě se sešli zástupci
Klubu českých turistů, Destinační agentury České Švýcarsko
o.p.s., se zdejším starostou Janem
Kolářem a děčínským senátorem
Zbyňkem Linhartem, aby projednali možnost pokračování
krušnohorské hřebenové trasy přes České Švýcarsko. Trasa
má být do budoucna přínosem a má přinést novou atraktivitu.

Z

akladatel a předseda Ateliéru
MarieJan Pavel Ledinský předal
hejtmanovi Oldřichovi Bubeníčkovi
čestné uznání za podporu umělecké
činnosti handicapovaných umělců.
Děčínský Ateliér MarieJan byl otevřen v roce 2009 na základě vzniklého občanského sdružení
Postižení postiženým.

P

racoviště krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje
poskytuje v rámci své činnosti metodickou pomoc v oblasti krizového řízení obcím Ústeckého kraje.
V roce 2017 bylo poskytnuto například 220 telefonických
konzultací, 60 konzultací osobních a byly uspořádány tři
semináře.

Ú

stecký kraj úspěšně rozvijí mezinárodní spolupráci. Každoročně se radním a následně celému
zastupitelstvu předkládá souhrnná
zpráva s popisem zahraniční spolupráce. Platná partnerská
smlouva je podepsána se Svobodným státem Sasko, čínskou
provincií Anhui a také například s polským okresem Ostróda.

P

říspěvkové organizace sociálních služeb Ústeckého kraje
přijmou dar od společnosti ČEZ.
Kraj dostane 19 elektromobilů
včetně dobíjecích stanic. Dar je ve
výši 17,85 miliónu korun. Elektromobily budou poskytnuty
v rámci programu Podpora elektromobility pro 14 příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
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Filmová kancelář Ústeckého kraje:
castingu na Rapla II. se v Ústí zúčastnily stovky zájemců

P

řípadné setkání a hraní po
boku dalších předních českých herců v seriálu Rapl s nekompromisním vyšetřovatelem
Kunešem v podání Hynka Čermáka v hlavní roli. To jsou hlavní důvody lidí, kteří přišli v úterý
13. února do Kulturního domu
v Ústí nad Labem, kde se odehrával casting na epizodní role
do pokračování úspěšného seriálu z produkce České televize.
Již od desíti hodin, kdy casting začal, se v prostorách ústeckého kulturáku tísnilo několik desítek nedočkavců. Někteří
se přišli registrovat vůbec poprvé, jiní již měli zkušenosti
s natáčením. „Objevila jsem se
v Dešťové víle, která se točila
v Zubrnicích a malou roličku
jsem si zahrála i v koprodukč-

ním filmu Radeckého pochod.
Ten se natáčel v Křimově u Chomutova,“ svěřila se Ústečanka
Eva Šlégrová. Ta, stejně jako
všichni ostatní, musí čekat, až
se jim z produkce ČT ozvou.
„Na casting do Ústí přišlo 646
lidí z celého kraje,“ řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře
Ústeckého kraje.
Druhá série Rapla se má podle
tvůrců více soustředit na charaktery obětí kriminálních činů a na
prostředí, z nějž vzešly. „Děj
jsme přestěhovali z Krušných
hor do Ústí nad Labem, řeka
bude mít v sérii jednu z hlavních rolí. Točit se bude také na
Mostecku a podíváme se do
Děčína, kde jsme točili Cirkus
Bukowsky,“ vypočítal režisér
a scenárista Jan Pachl.

V rámci registrace při castingu byl každý účastník vyfocen do databáze.

Ústecký kraj je krajem rozmanitostí a kontrastů, v němž najde
filmař jedinečné krajinné scenérie pro takřka jakýkoli filmový
příběh. V roce 2016 natáčela ČT

za vydatné regionální pomoci
Filmové kanceláře Ústeckého
kraje seriál Svět pod hlavou, který se stal následně hitem televizních obrazovek.

únor 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
faru v Zubrnicích. Na výhru se
může těšit: Petr Felt z Dubí,
Miluše Fišerová z Roudnice
nad Labem a Blanka Liehmová
z Loun. Výhercům gratulujeme.

Dnešní pohled z výšky vás zavede do města, které leží na soutoku řek Labe a Bíliny. A právě
jeho název byl odvozen vzhledem k jeho poloze k těmto řekám. Toto město s průmyslovou
tradicí bylo v historii nejednou

zkoušeno. Bylo obléháno husity,
během třicetileté války bylo obětí několika tažení, v jeho bezprostředním okolí se odehrála druhá největší bitva napoleonských
válek a nevyhnula se mu ani válka světová, kdy byla v roce 1945
pětina městského centra zasažena nálety. Připomínkou této
události je dodnes vychýlená
věž kostela v centru města. Víte,
o jakém městě mluvíme?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 14. března
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.

Turnaj ve futsalu stavebních škol z celé republiky
vyhrála potřetí v řadě ústecká škola

T

radiční zahajovací sportovní akcí kalendářního roku
2018 je republikové finále ve
futsalu stavebních škol. I pro
tento ročník připadla pořadatelská režie Střední průmyslové
škole stavební a Střední odborné škole stavební a technické
v Ústí nad Labem. Šestice zúčastněných týmů se prala o celkové vítězství. Nakonec se ze
zlata radovala hostitelská škola.
Již potřetí za sebou.

Stříbrné medaile brala SPŠ
Teplice a bronz získala SPŠ Praha. Úspěch ústecké školy umocnil fakt, že trofej pro nejlepšího
střelce turnaje získal Dominik
Gulykáš. Vítězné mužstvo hrálo
ve složení: Daniel Řezníček, Vojtěch Čítek, Jakub Stukheil, Dominik Gulykáš, Bohumil Hudec,
Milan Tipan, Václav Kršnák,
Dominik Novotný, Lukáš Berky
a Filip Šmejkal.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Vítězné mužstvo kluků z ústecké stavárny.

Bravo! Výběr Ústeckého
kraje vyhrál hokejový
turnaj v Kanadě

K

anadské město Québec
hostilo od 8. do 18. února
mezinárodní hokejový turnaj.
V té nejvyšší výkonnostní kategorii zvítězil Výběr Ústeckého
kraje. Po loňském roce, kdy neu-

Výstava ...a lodě pluly dál připomíná 50. výročí založení pobočky
České numismatické společnosti
zde v Děčíně. K vidění do 31. března.

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 tisíc dílků.
K vidění do 11. března 2018

spěli ve finále, si svěřenci Radko
Gogy spravili chuť a ve finálovém duelu zvítězili nad domácím výběrem B-Lau. Conquérants v poměru 5:3.
Mistři. Hokejisté reprezentovali v Kanadě Ústecký kraj.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

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 potrvá do 2. dubna a nabídne i drobnou sondu do
dílen litoměřických knihtiskařů
v období baroka.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

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. K vidění
do konce května. Výstava 130 let
Muzea v Mostě představí historii
muzeí na Mostecku a nejzajímavější sbírkové předměty a jejich
příběhy. Potrvá až do konce roku.

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.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Od 23. března bude v rámci výstavy Svatopluk Klimeš - Oheň
do papíru nezabalíš III představena Klimešova tvorba zaměřená
na lidské společenství. K vidění do
13. května.

křížovka o ceny

O

tázka V jakém roce byla založena škola v Libverdě? byla tajenkou naší lednové křížovky. Odpověď na ni byla: v roce 1850.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Miloslav Kvasnička z Teplic, Rudolf Zima z Loun,
Jaroslav Kožíšek z Lenešic, Ludmila Kopecká z Kadaně a Josef Komárek z České Kamenice. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše
únorová 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. března 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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