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Známe výsledky ankety

Regionální kolo Kovo Junior 2018

Krása zaplavila krajské město

VE ZLATÉM ERBU
DOMINOVAL MOST,
OHNÍČ A LITOMĚŘICE

NEJLEPŠÍ ČESKÉ
RUČIČKY MAJÍ ŽÁCI
Z TEPLIC

MODELKY POMOHLY
DĚTEM, BENEFICE
SE VYDAŘILA

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři,

přelom března a dubna neznamená jen
konec prvního čtvrtletí nebo opravdový začátek jara. Letos na toto období připadají
i svátky velikonoční a pro většinu z nás je
to doba zahájení turistické sezony. Veřejnosti se otevřou hrady a zámky, na velikonoční neděli uvítá i krajský zámek Nový
Hrad v Jimlíně první návštěvníky. Milovníci přírody na jaře vyrážejí na první velké výlety. Čtyři krajské
destinační agentury každoročně připravují na začátek turistické
sezony řadu zajímavých akcí nejen pro výletníky z našeho kraje,
ale také pro turisty, kteří přijedou objevovat a obdivovat kulturní
památky a přírodní zajímavosti našeho kraje ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Návštěvníků přijíždějících do Ústeckého
kraje v posledních letech každoročně přibývá, patříme mezi regiony s nevětším přírůstkem turistů. Cestovní ruch podporujeme
vlastním turistickým internetovým portálem Brána do Čech, na
veletrzích cestovního ruchu nabízíme návštěvníkům i cestovním
agenturám tipy na zajímavé aktivity a pobyt v našem kraji. K dalšímu přílivu návštěvníků kraje by jistě přispělo i další zlepšení infrastruktury, jako je šíře nabídky a kvalita ubytování a stravování.
Neodmyslitelnou součástí turistické sezony v Ústeckém kraji
je provoz železničních turistických linek, které budou až do podzimu křižovat náš region. Mám na mysli Kamenický motoráček,
Zubrnický a Středohorský motoráček známý jako Švestková
dráha. V provozu bude i Podřipský a Doupovský motoráček.
V letošním roce budou náklady na dotovaný provoz železničních turistických linek činit 9,3 milionu korun z rozpočtu kraje.
Musím také připomenout lodní turistickou linku malebným labským údolím.
Přeji si, aby nadcházející turistická sezona přinesla všem návštěvníkům našeho kraje i obyvatelům regionu příjemné a nevšední zážitky při poznávání našich památek a přírodních krás.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Výtěžek z krajského plesu
poputuje do Domovů pro osoby
se zdravotním postižením v Olešce

L

etošní vybraná částka ze
vstupného XV. reprezentačního plesu Ústeckého kraje, jenž se
konal v sobotu 10. března ve společenském domě Střelnice v Děčíně, poputuje Domovům pro
osoby se zdravotním postižením
Oleška – Kamenice na Děčínsku.
Symbolický šek na 154 300 korun
předal ředitelce Domovů Dagmar Vaňkové hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.
Podle slov ředitelky příspěvkové organizace budou peníze
využity na nákup přístrojů. „Za
peníze pořídíme dvě sprchová
křesla, která pomohou klientům
při osobní hygieně. Mám z toho

dvojnásobnou radost, protože
tyto přístroje pomohou vlastně
nejen klientům, ale také našim
zaměstnancům,“ uvedla Dagmar Vaňková.
Mezi účinkujícími na plese
nechyběl mladý a talentovaný
muzikálový zpěvák Jan Kopečný, nestárnoucí Petra Černocká,
Těžkej Pokondr a ani Janek Ledecký – otec čerstvé dvojnásobné zlaté olympijské medailistky
Ester Ledecké.
Ples kromě Ústeckého kraje
dále podpořily společnosti Severočeské doly, Skupina ČEZ,
Eurovia a Net4Gas.
Foto na str. 4
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Nejkrásnější stavbou Československa
se může stát ta z Ústeckého kraje

M

asarykovo zdymadlo v Ústí
nad Labem, vodní nádrž
Fláje, obytný Koldům v Litvínově a unikátní přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.
To jsou čtyři architektonické
skvosty, které postoupily do celostátní soutěže o stavbu století
na českém a slovenském území.
Anketu vyhlásila Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).
Soutěž se koná v rámci výročí
sta let od vzniku Československé
republiky. Ústecký kraj má v nominaci hned kvarteto památek;
jedna je v krajském městě a zbylé tři na Mostecku. O tom, kdo
vyhraje, bude veřejnost informována na zářijovém vyhlášení
výsledků, ale již na 21. dubna si
pro obyvatele nejen Mostu, ale
celého Ústeckého kraje připravilo mostecké oblastní muzeum
exkurzi po všech třech navržených památkách na Mostecku.
„Chceme návštěvníkům ukázat,
čím jsou tyto stavby jedinečné,“
uvedla Eva Hladká z mosteckého muzea.
Lidé mohou pro svou oblíbenou stavbu hlasovat ve veřejné
anketě, kterou spustí na konci
dubna společnost ČKAIT na
svých webových stránkách.

Gotický kostel (1517-1550) byl vystavěný po požáru města v roce 1515 na místě raně gotické baziliky.

Masarykova zdymadla v Ústí nad Labem

Přesunutý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě se vloni dostal
i na známky.

Hejtmani žádají příslib, že obdrží peníze na opravy silnic II. a III. tříd, s vládou chtějí proto uzavřít memorandum

O

bnova silnic a kolejových
vozidel patří k hlavním prioritám všech krajů. V roce 2015
schválila Vláda ČR modernizaci
železničních kolejových vozidel
s příspěvkem z Operačního programu Doprava (OPD). Ministerstvo dopravy, které bylo pověřeno realizací záměru, původně
vyčlenilo na pořízení nových vlaků finanční prostředky ve výši
17,85 miliardy korun, doposud

nezajistilo ani polovinu z tohoto
objemu financí.
Krajům rovněž i nadále chybí
prostředky ve výši minimálně
čtyř miliard korun. Rada Asociace krajů ČR proto Vládě ČR
předloží memorandum, které by
regionům garantovalo víceleté
financování na opravy silnic II.
a III. tříd. Krajům k dnešnímu
dni stále chybí prostředky na
opravu silnic nižších tříd. „Dnes

je 16. března a kraje stále neobdržely prostředky na opravy
místních komunikací. Proto
jsme se společně se všemi hejt-

many dohodli, že předložíme
Vládě ČR memorandum, ve kterém budeme požadovat garanci
víceletého financování obnovy

silnic II. a III. tříd, a to v objemu
čtyř miliard korun ročně,“ uvedla předsedkyně Rady Asociace
krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
„Každá částka na rekonstrukce silnic nám velmi pomůže, už
v loňském roce jsme mohli díky
těmto financím opravit například objízdné trasy kolem dálnice D8. Ročně vynakládáme
z krajského rozpočtu sta miliony

korun, jen v loňském roce to bylo
436 milionů korun. Každým rokem se snažíme stav silnic zlepšovat, toto je tedy významná
finanční výpomoc, kterou bychom nebyli schopni z vlastních
zdrojů pokrýt, poslední částka,
kterou jsme získali od SFDI byla
329 milionů korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika,
který se jednání Rady AKČR zúčastnil.

Ústecký kraj
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Maminka prvního občánka v republice roku
2018 podepsala s krajem darovací smlouvu

V

obřadní síni Městského
úřadu Jirkova se v pondělí
12. března uskutečnil podpis
darovací smlouvy mezi hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a maminkou
prvního občánka narozeného
v roce 2018 na území Ústeckého kraje, i celé České republiky.
Daniele Hrabalové, již dvojnásobné mamince, poblahopřál
a pamětní list s dárkem předal
také starosta Jirkova Radek Štejnar. A vzhledem k tomu, že se
jednalo o vůbec první narozené
dítě v celém Česku za rok 2018,

rozhodla se Rada Ústeckého
kraje rodině věnovat finanční
dar ve výši 30 tisíc korun. „Za
Ústecký kraj Vám blahopřeji
a malému Kubíkovi bych přál,
aby byl zdravý, spokojený a vyrůstal v dobré rodině,“ řekl hejtman kraje Oldřich Bubeníček.
Dnes již tříměsíčního Jakuba Hrabala přivedla maminka
na svět v kadaňské nemocnici
pouhých dvacet pět sekund po
půlnoci s mírou 50 centimetrů
a váhou 3,67 kilogramu. Malý
Kubík má ještě staršího brášku
Tadeáše.

Podpis darovací smlouvy mezi Ústeckým krajem a maminkou Danielou Hrabalovou.

NAVŠTÍVILI NÁS
Předsedové krajské hospodářské a agrární
komory představili obchodnímu radovi
Ruské federace potenciál regionu

V

pondělí 5. března přijal
hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček obchodního radu Ruské federace v ČR
Sergeje Kuzmiče Stupara. Jednání se zúčastnil předseda Krajské hospodářské komory Jiří Aster a předseda Krajské agrární
komory Jaroslav Brožka. Cílem
schůzky bylo informovat se vzájemně o možnostech rozšíření
obchodních vztahů a o zájmu
spolupráce českých firem.
„Obchodní zastupitelství Ruské federace v ČR je pro krajskou
hospodářskou a agrární komoru
důležitým partnerem k prodiskutování možností spolupráce
s ruskými firmami. Vedení naší
partnerské Vladimirské oblasti
navštíví v létě Ústecký kraj a ve
spolupráci s našimi podnikatelskými subjekty připravíme poznávací program tak, aby pomo-

hl k dalšímu prohloubení vztahů
našich regionů,“ řekl hejtman
Oldřich Bubeníček.
Obchodní rada Ruské federace v ČR Sergej Kuzmič Stupar se svěřil, že rád navštěvuje
Ústecký kraj. Uvedl, že ho láká
České Švýcarsko a že se setkává i s našimi představiteli firem,
jako je například TOS Varnsdorf
a Český porcelán Dubí. Potvrdil
zájem ruské strany rozšiřovat
spolupráci v oblasti průmyslu
i zemědělství. „V poslední době
se v Rusku snažíme, abychom
získali zahraniční investory
a zajistili průmyslovou výrobu
přímo na území Ruské federace. Některé české firmy již na
našem území podnikají,“ uvedl
obchodní rada. Zmínil rovněž,
že kromě tradičních odvětví se
nabízí rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu.

Můj názor: K NÁRŮSTU POČTU TURISTŮ PŘISPÍVÁ I FILMOVÁ KANCELÁŘ
Myslíte si, že Ústecký kraj vyvíjí dostatečné aktivity pro přilákání turistů? V posledních letech přibývá významně
meziroční nárůst turistů, kteří směřují do Ústeckého kraje. Co návštěvníky podle vás nejvíce zajímá a přitahuje? Je
v kraji potřebné zázemí a infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu?

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Výdaje Ústeckého kraje do turistického ruchu za rok 2017 se
pohybovaly v rozsahu přes 30 mil.
Kč. Otázkou zůstává, zda jsou tyto
výdaje správně zacílené, efektivní
a smysluplné. Kraj si nedělá průzkum u svých návštěvníků. Mohl
by si ale snadno potřebná data opatřit na obcích, které je sledují téměř
dvě desítky let. Kupříkladu by se
mohl ptát, co turistu do našeho kraje přilákalo, jak se o něm dozvěděl
jako o turistickém cíli, co jim v kraji chybí apod. Na základě těchto
průzkumů se dá dojít k zajímavým
výsledkům. Kupříkladu bychom
zjistili, že nejvíce lákají historické
památky, příroda, turistika a můžeme do této oblasti napřít snahu
k podpoře služeb a obnovy památek. Rovněž se dozvíme, že turistu
na prvním místě stále motivuje
k návštěvě osobní doporučení, teprve pak následují elektronická média a v pozadí se krčí (někde kolem
5 %) tištěná propagace a účast na
veletrzích. Doporučuji využít průzkumu na jednotlivých informačních centrech ve městech, provést
analýzu a na základě té korigovat
strategii podpory turistickému ruchu. Za pozitivní považuji činnost
destinačních agentur, kde spolu
obce a kraj kooperují na strategii
turistického ruchu v jednotlivých
destinacích i když tahouny, což je
logické a správné, jsou zde většinou
obce. Posílají si vzájemně návštěvníky svých měst s cílem je udržet
co nejdéle v kraji. Mimo uvedené je
samozřejmě nutností vytvářet potřebnou infrastrukturu. Například
na cyklostezce Ohře pracuje kraj už
téměř 20 let a zatím nepostavil ani
metr. To, co je hotovo, udělaly obce
samy. Důležité je rovněž podpořit
privátní drobné živnostníky v oblasti turistického ruchu vytvářením
vhodných podmínek pro podnikání. Stačí se jich zeptat, vytvářet
podmínky a odstraňovat překážky.
Pak se rychle posuneme dál mezi
žádané turistické destinace.

Zleva obchodní rada Ruské federace Sergej Kuzmič Stupar a předseda Krajské agrární komory Jaroslav Brožka.

Dubnové farmářské trhy

J

aro teprve začalo, ale farmářské trhy jsou již v plném proudu. Pro obyvatele regionu budou
i v dubnu 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 duben jsou
podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Bílina: Mírové náměstí, pátek 27. dubna od 9 do 16 hodin.
Březno: sobota 14. dubna, venkovský farmářský trh. Děčín:

Masarykovo náměstí, středy 4.,
11., 18. a 25. dubna od 8 do 15
hodin. Chomutov: 1. náměstí, soboty 7., 14.,
21. a 28. dubna
od 8 do 12 hodin.
Kadaň: Mírové
náměstí, sobota
14. dubna od 8 do
12 hodin. Louny:
Mírové náměstí, soboty 14. a 28. dubna od 8
do 12 hodin. Teplice: Náměstí
Svobody, pátky 6. a 20. dubna
od 9 do 16 hodin. Ústí nad Labem: Mírové náměstí, úterý 3.,
10., 17. a 24. dubna od 9 do 16
hodin, čtvrtky 5., 12., 15., 19.
a 26. dubna od 9 do 16 hodin.
Žatec: Mírové náměstí, sobota
14. dubna od 8 do 15 hodin.
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Petr Šmíd (SPD a SPO),
krajský zastupitel
Na úvod je potřeba říci, že
Ústecký kraj je svou historií,

zeměpisnou polohou a přírodními krásami přímo předurčen
rozvoji turistického průmyslu.
Tady musí spojit své síly zástupci
politické reprezentace kraje, jednotlivých regionů a měst se soukromými subjekty, které v této
oblasti podnikají. Za zásadní
považuji ochranu kulturních
památek a životního prostředí.
Dobrých příkladů je i u nás dost.
Přesto jsem přesvědčen, že má
vůči Ústeckému kraji zbytek republiky nesplacený dluh a jsou
stále možnosti k nápravě. Třeba
daňovými úlevami pro naše podnikatele nebo zvýšenými investicemi třeba do dopravní infrastruktury. Na závěr optimisticky.
Již nyní jsou aktivity některých
subjektů podnikajících v turismu natolik propracované a lidé
natolik pro svou práci zapáleni,
že to dává regionu naději do budoucna.

Marek Kocánek (ANO
2011), krajský zastupitel
Ústecký kraj byl jakousi popelkou, co se týče cestovního ruchu.
Mnoho nádherných míst a skrytých zákoutí, o jejichž existenci
věděla jen hrstka zasvěcených.
V poslední době se ale propagace turisticky zajímavých cílů
výrazně zlepšila. Hlavním důkazem je meziroční růst počtu
turistů. Lví podíl na této situaci
má bezesporu i neutuchající
entuziasmus všech pracovníků
v našich čtyřech destinačních
agenturách. Dle mého názoru
bude v příštích letech nabývat na
významu i činnost Filmové kanceláře Ústeckého kraje. Právě filmový turismus se u nás v posledních letech těší značné oblibě.
Kriminálka Modrava například
zvýšila počet turistů na Šumavě.
Nevidím sebemenší důvod, proč
by k podobnému vývoji nemělo
dojít na území našeho kraje, například v souvislosti se seriálem
Rapl či Pustina. Tento trend by
bylo vhodné podpořit napojením
na hry s rozšířenou realitou, jako
je např. Geocaching či Munzee.
Došlo by tak ke vzniku synergického efektu, který by ve svém
důsledku přilákal do regionu
ještě větší počet turistů. V Ústeckém kraji táhnou turisty zejména hrady a zámky. Za vše mluví
čísla návštěvnosti NPÚ, kde se
na předních místech pravidelně
umisťuje hrad Hazmburk a zámek Ploskovice. České středohoří je hrady doslova poseté, a to na
obou březích Labe. Turistickou
specialitou, kterou jinde nenajdete, je Uhelné safari. Pravým
opakem je pak agroturistika, která je ovšem na našem území stále

ještě v plenkách. Jde o šetrnou
formu cestovního ruchu, která
bude do budoucna jistě nabývat
na významu zejména ve vazbě na
útlum těžby a postupnou revitalizaci důlní krajiny. Důležitou
podmínkou determinující další
rozvoj cestovního ruchu jsou
investice do turistického zázemí
a vybavenosti. V letošním roce by
měl být dokončen poslední úsek
Labské stezky na území Ústeckého kraje. Zajímavou investici
do turistické infrastruktury plánují v Lovosicích, kde připravují
projekt na lávku přes Labe pro
pěší a cyklisty. Cyklisté se tak
bezpečně napojí z Labské stezky
na cyklostezky v západní oblasti
Českého středohoří.

Jaroslav Horák (KSČM),
krajský zastupitel
Ústecký kraj patří bezpochyby
k nejkrásnějším a nejpestřejším
regionům naší republiky s obrovským, dosud ne vždy zcela
využívaným potenciálem. Nabídka akcí, zážitků a možností
jak trávit volný čas, dle vlastního
výběru a časových možností, je,
podle mého názoru, velmi široká
a pokrývá prakticky celé spektrum poptávky. Navíc každým
rokem se nabídka dále rozšiřuje
a zkvalitňuje. Myslím si tedy, že
Ústecký kraj dělá, v rámci svých
možností, vše potřebné. Myslím,
že trochu opomíjenou skupinou
jsou senioři. Do budoucna by
bylo dobré zaměřit se právě na
ně a nabídnout jim adekvátní
služby cílené právě na tuto dosud poněkud opomíjenou část
spektra návštěvníků s velkým
potenciálem dalšího rozvoje.
Nejvíce návštěvníky zajímá propojení kulturního využití, návštěvy památek v kombinaci se
zážitky z návštěv naší překrásné
severočeské přírody. V současné
době je infrastruktura přiměřená. Začíná se nedostávat parkovacích ploch, ale to je většinou
jen obtížně řešitelné. Pozornost by se tedy měla zaměřit na
možnosti využití hromadných
dopravních prostředků (vlaky,
autobusy, lodní doprava) a jejich
vzájemnou provázanost. To je
dle mého názoru jediná možnost
jak zvládnout další nárůst návštěvnosti. Primárně je důležité
zaměřit se na další zkvalitňování
služeb než jejich překotné rozšiřování.
Zdeněk Matouš (ČSSD),
krajský zastupitel
Ústecký kraj se účastní veletrhů cestovního ruchu, kde
nabídku přizpůsobuje zájmu zahraničních turistů, případně cílí

na destinace s potencionálním
zájmem o Ústecký kraj. Tradičně jde o veletrhy v Německu,
odkud k nám proudí největší
skupina zahraničních turistů.
Co Němci ve statistikách vykazují na počtu turistů v kraji, to
ostatní národnosti dohánějí na
počtu přenocovaných dní, neboť
překonávají větší dojezdovou
vzdálenost. Dohánějí je Slováci
a Poláci, zejména polský trh je
pro nás nenasycený. Cyklistická klientela se již národnostně
nevymezuje, vzhledem k dokončení a mohutné propagaci Labské stezky, která je mezinárodní
trasou Eurovelo, k nám proudí
cizinci z celé Evropy. Zájem je
i o další tři páteřní cyklostezky
Ústeckého kraje, tedy Krušnohorskou magistrálu, která je
součástí Cykloregionu Krušné
hory, cyklostezku Ploučnici
a cyklostezku Ohři. Právě tomuto tématu se Ústecký kraj věnuje
na specializovaných veletrzích.
Tuzemské veletrhy jsou zastoupeny tradičním mezinárodním
veletrhem Holiday World v Praze a regionálními v Brně a v Plzni. Nabídka Ústeckého kraje je
komplexní, neboť zájem turistů
je různorodý a musíme reagovat
na jakoukoliv poptávku. Kromě
statistických údajů pracujeme
také se zpětnou vazbou od provozovatelů turistických atrakcí,
hoteliérů, a informačními centry v kraji, z čehož vyplývají jasné
trendy: Skalní města Českého
Švýcarska v čele s Pravčickou
bránou, lodičky ve Hřensku,
zimní horská střediska, zejména Klínovec, kde si musíte zamluvit ubytování v zimě málem
rok předem, Labská stezka a nespočet hradů a zámků napříč
destinacemi. Nelze vyjmenovat
všechna místa, zájem prostě je,
k čemuž přispívá každoročně
vydávaný magazín cestovního
ruchu Brána, který je vlajkovou
lodí Ústeckého kraje a webový
turistický portál www.branadocech.cz, kde si každý turista najde, co potřebuje vědět, kdy se
co koná, kde se co nachází a kde
je nejkrásněji. Co se týče potřebného zázemí pro rozvoj cestovního ruchu, tak turistická infrastruktura kromě jmenovaných
páteřních cyklostezek zahrnuje
pěší trasy, jejichž údržbu dotujeme prostřednictvím Klubu Českých turistů Ústeckého kraje,
funguje Krušnohorská bílá stopa pro běžkaře a spolupracujeme s Dopravou Ústeckého kraje
na efektivním využívání veřejné
dopravy s ohledem na potřeby
turistů v disponovaných lokalitách.

Hejtman Oldřich Bubeníček byl vyznamenán od velvyslance Ruské federace v Praze

N

a ruské velvyslanectví
v Praze zamířil ve čtvrtek 1.
března hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Důvodem
návštěvy bylo slavnostní udělení
vyznamenání za účast ve vojensko-memoriální činnosti. To převzal hejtman z rukou velvyslance

Ruské federace v České republice
Alexandra Vladimiroviče Zmejevského. Velvyslanec s hejtmanem poté probral ještě několik
témat včetně pokračování spolupráce Ústeckého kraje s Vladimirskou oblastí či další rozvoj
spolupráce v podnikatelské sféře

a v oblasti turismu. Po jednání se
hejtman Bubeníček přesunul na
ambasádu Republiky Kazachstán, kde ho přivítal velvyslanec
Serzhan Abdykarimov. Hlavním
bodem schůzky bylo uspořádání
návštěvy předsedy parlamentu
Republiky Kazachstán v Ústec-

kém kraji. „Jsem rád, že Kazachstán chce usilovně pracovat na
rozvoji vztahů právě s naším regionem,“ těšilo hejtmana Oldřicha Bubeníčka. V kazašské Astaně se loni konala světová výstava
EXPO 2017, kde se Ústecký kraj
také prezentoval.
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Průzkum zjistil, že díky integraci cestují lidé v Ústeckém kraji levněji a rychleji

P

řesně 1800 cestujících starších patnácti let se na konci
loňského roku zúčastnilo dosud
nejrozsáhlejšího marketingového průzkumu integrované
dopravy v Ústeckém kraji. Průzkum zaměřila Doprava Ústec-

kého kraje (DÚK) na občany,
kteří používají veřejnou dopravu. Probíhal v těch městech kde
již je zaintegrována městská
hromadná doprava a lze v ní
využívat jízdenky DÚK – tedy
v Děčíně, Varnsdorfu, Tepli-

cích, Bílině, Chomutově, Jirkově
a Ústí nad Labem. Od poloviny
listopadu do poloviny prosince
tu tazatelé společnosti CZECH
Consult metodou „face to face“
pokládali cestujícím na zastávkách na dvě desítky otázek.

„Tato akce nám přinesla
řadu zajímavých informací.
37 procent dotázaných například odpovědělo, že od zavedení a postupného rozšiřování
integrované dopravy v kraji
v roce 2015 cestují levněji. Podobně příznivě vyzněly odpovědi k rychlosti, s jakou se lidé
dostanou do cíle své cesty – 21
procent cestujících uvedlo, že
od integrace jezdí rychleji,“ vyzdvihl část výsledků průzkumu
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslav Komínek.
Mezi jednotlivými městy, kde
průzkum probíhal, byla řada
místních rozdílů. Respondenti
byli ale vesměs nejvíce spokojeni s dostupností integrovaných
jízdenek a rychlostí dopravy.
Prioritně by si přáli optimalizovat spoje do zaměstnání a do
škol a rozvíjet integrovaný tarif
DÚK do dalších měst kraje,
kde dosud v MHD integrace
neplatí. Informací o dopravě by
si cestující přáli mít k dispozici

O Velikonocích vyjedou oblíbené turistické
vlaky a lodě Dopravy Ústeckého kraje

T

radičně na Velký pátek, letos tedy 30. března, zahájí Doprava
Ústeckého kraje (DÚK) letní turistickou sezonu. Už třetím rokem vyjedou o víkendech a státních svátcích i oblíbené turistické
nostalgické motoráčky a lodě DÚK na Labi a opět tak výrazně obohatí možnosti sezónní turistické dopravy v Ústeckém kraji.

Jezdit budou až do konce letošního října. Přehled nejzajímavějších turistických linek DÚK uvádíme níže. Na všech platí běžný
tarif DÚK nebo jízdenky Labe-Elbe.
Jízdní řády naleznete na webu www.dopravauk.cz.

Vlaky

Přehled turisticky zaměřených linek DÚK pro letní sezonu 2018
Kamenický motoráček (Šenovka)

T1

Česká Kamenice - Kamenický Šenov

Brtnický cyklovlak (nově s kolem až do Mikulášovic)

T2

Děčín - Krásná Lípa -Mikulášovice

Zubrnický motoráček

T3

Ústí n.L.- Velké Březno -Zubrnice

Středohorský motoráček (Švestková dráha)

T4

Most -Třebenice -Lovosice

Podřipský motoráček

T5

Roudnice n.L.- Mšené l.- Libochovice

Doupovská dráha

T6

Kadaň-Kr.Dvůr-Podbořany/Radonice

Vlakem do Lužických hor a nár. parku

U8

Děčín - Jedlová - Kr.Lípa - Rumburk

Romantickou krajinou pod Českým středohořím

U11

Louny-Litoměřice-Úštěk (Česká Lípa)

Horská dráha (nově až do Cranzahlu)

U15

Chomutov - Vejprty - Cranzahl

Horský vlak (náhradní autobusová doprava z Oseka)

U25

Most - Dubí - Moldava v Kr. horách

Dráha národního parku

U28

Děčín - Bad Schandau - Rumburk

Letní kometa (nové spoje pro cesty do SRN)

RE20

Litoměřice -Ústí n.L.- Dresden

Lodě

Autobusy

Na krušnohorský hřeben a do Drážďan

Marketingový průzkum
„Integrovaná doprava v Ústeckém kraji 2017“
•
•
•
•
•
•
•
•

66 % respondentů uvedlo, že používá
integrovanou Dopravu Ústeckého kraje téměř denně
60 % respondentů na své cestě přestupuje
93 % respondentů zná Dopravu Ústeckého kraje
82 % respondentů má jízdenku DÚK
55 % respondentů nakupuje jízdenku u řidiče
75 % respondentů hledá odjezdy spojů na internetu
a stejně tak další informace
21 % respondentů se dostane do cíle své cesty rychleji,
71 % stejně rychle
37 % respondentů cestuje levněji

zejména na označnících a vývěskách na zastávkách nebo
nádražích. Průzkum mimo jiné
odhalil, že zatím jen malá část
cestujících zjistila, že si může
spočítat cenu jízdenky DÚK
předem na tarifním počítadle
na www.dopravauk.cz. Jen deset procent cestujících uvedlo,
že existuje něco co jim na DÚK
zcela nevyhovuje. Mezi podněty se v tomto duchu nejčastěji
objevovaly provozní připomín-

Zimní fotosoutěž Dopravy
Ústeckého kraje má vítěze

F

otosoutěž na téma „Veřejná doprava v tarifu DÚK
se zimní tématikou“, která se
konala od listopadu 2017 do letošního února, má svého vítěze.
Nebo lépe řečeno vítězku. Stala
se jí Alena Császárová s fotografií autobusu Setra na lince 521
nedaleko Hory Svaté Kateřiny.
Druhé místo obsadil se snímkem náhradní autobusové dopravy na lince U25 na Moldavu

1. místo: Alena Császárová

398/360 Teplice - Altenberg -Dresden

Turistický autobus

432

Libouchec-Děčín-Labská Stráň-Janov

Cyklobus a tur. autobus ke stolové hoře Sněžník

433

Děčín - Sněžník

Turistický autobus a cyklobus národního parku

434

Děčín - Hřensko - Krásná Lípa

Turistický autobus

435

Schmilka - Hřensko - Čes.Kamenice

Turistický autobus a cyklobus národního parku

436

Děčín - Srb. Kamenice - Jetřichovice

Cyklobus a turistický autobus

451

Suletice-Ústí n.L.- Z.Telnice-Petrovice

Cyklobus a turistický autobus

452

Bahratal -Ústí n.L. - Verneřice- Úštěk

Nejoblíbenější cyklobus sítě DÚK

484

Teplice - Komáří Vížka

Cyklobus a turistický autobus

493

Teplice -Mikulov- Moldava

Cyklobus a turistický autobus

506

Lovosice - Milešov - Bílina - Měrunice

Cyklobus a turistický autobus

521

Litvínov-Hora Sv.Kateřiny-Olbernhau

Turistický autobus

526

Litvínov - Osek - Dlouhá Louka

Cyklobus a turistický autobus

523

Litvínov - Klíny - Český Jiřetín

Cyklobus a turistický autobus

560

Chomutov - Kalek - Načetín

Turistický autobus (nově až do Hory Sv.Kateřiny)

561

Chomutov - Jirkov - Hora Sv. Kateřiny

Cyklobus a turistický autobus

584

Jirkov - Chomutov - Boží Dar

Cyklobus a turistický autobus

588

Chomutov - Hora Sv.Šebestiána

Cyklobus a turistický autobus

600

Kadaň - Klášterec n.O. - Vejprty

Cyklobus a turistický autobus

660

Lovosice-Třebenice-Libčeves-Most

Turistická loď na Labi (nově mimořádné plavby do
Brandýsa n.L.-Staré Boleslavi)

901

Ústí n.L.- Roudnice n.L. - Mělník (Štětí,
Mělník, Brandýs n.L.)

Turistická loď na Labi

902

Děčín - Hřensko (Bad Schandau)

ky a to např. ke zpoždění, malému počtu spojů nebo jejich
návaznostem.
Doprava Ústeckého kraje
průzkum využije pro další rozvoj a optimalizaci integrované
dopravy. V budoucnu počítá
podobně jako některé další integrované dopravní systémy
v České republice s opakováním
podobných průzkumů, aby i nadále reflektovala aktuální potřeby cestující veřejnosti.

2. místo: Ivan Douša

3. místo: Jan Sulík

Ivan Douša a třetí místo Jan Sulík se záběrem RegioPantera na
lince U1 u Želenic.
Fanoušci veřejné dopravy
v Ústeckém kraji zaslali do soutěže celkem 56 snímků, které
hodnotila pětičlenná porota.
Cenami byli oceněni autoři fotografií na prvních třiceti místech.
Všechny oceněné fotografie jsou
vystaveny na www.dopravauk.
cz a na Facebooku DÚK.

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.

Svíčky ze včelího vosku Včelí farma AnnKas sídlí v Úštěku. Produkci dominují svíčky ze
včelího vosku, které jsou ručně
stáčené do různých tvarů nebo
lité do forem, ozdoby ze včelího
vosku, sady na výrobu svíček,
dále barevné i přírodní mezistěny pro včelaře a zájemce, bylinné

a její váha není zahrnuta do čisté
hmotnosti masa.

a včelí produkty jako medovina,
medy, medové sladkosti, dárkové sady a mnoho dalšího. Kompletní portfolio včelí farmy tvoří
přes 250 druhů nejrůznějších
včelích a bylinných produktů.
Na farmě můžete svíčky, mezistěny, sady nejen nakoupit, ale
také prožít den se včelami, objednat si program pro školy nebo
si přijet ručně vyrobit svíčky ze
včelího vosku.

chovů bez nástřiku. K dochucení je použita pouze klasická
kuchyňské sůl a konzervace probíhá následnou pasterací varem.
Ve skleničce najdete kromě poctivého kusu masa také kousek
vepřové kůže, která je použita
pro utvoření chutného rosolu

Vepřové maso od Zrcadla
- dopřejte si ručně zpracovanou a připravenou pochoutku
z Března u Chomutova. Sklenička vepřového masa od Zrcadla
obsahuje poctivý kus vepřové
plece z českých regionálních

Krajský úřad Ústeckého kraje jde příkladem a třídí odpad

N

akládání s odpady patří
v současné době mezi velmi diskutovaná témata. Před
několika dny Krajský úřad Ústeckého kraje v Ústí nad Labem
rozšířil třídění ve svých budovách o nápojový karton, sklo
a kovy a posílil i třídění papíru
a plastů. Třídění bylo zavedeno
pomocí takzvaných „krabicových boxů“ dodaných společností EKO-KOM a.s. Tyto boxy
jsou určeny zejména pro úřady,
školská a sociální zařízení a do
příspěvkových budov měst
a obcí.
Krajský úřad vybavil boxy
všechna patra budovy, a to v celkovém počtu 55 kusů. V současné době je také připravena místnost, kde se vytříděný odpad
bude shromažďovat a poté jej
bude vyvážet společnost AVE,
s.r.o. Frekvence vyvážení zatím
není stanovena. Od tohoto třídění je očekáváno, že dojde k větší-

Má to smysl, třiďte odpad.

mu množství vytříděných složek
a tím zvýšení tonáže daných
komodit. „Množství vytříděných odpadů rok od roku stoupá
a jsme rádi, že i pracovníci úřadu
mohou v rámci svého pracoviště

efektivněji třídit odpady,“ řekla
mluvčí Lucie Dosedělová. Podle
Českého statistického úřadu se
množství odpadů snížilo o téměř
5 %, pravidelně třídí odpad 72 %
obyvatel.

Svět žížal – vermikompost
- bezpočet žížal hnojních, tedy
místních druhů žížal, přemění
na Ekofarmě Veroniky Halamkové v Dolní Chřibské kravský
hnůj ve vermikompost – žížalí
trus, kvalitní organické hnojivo
bez příměsí. Kromě draslíku žížalí trus obsahuje velice cenné
výživné látky jako dusík a fosfor
podporující výjimečný růst rostlin a tvorbu květů. Vermikompost je tak dobré plodné hnojivo, že se rostliny dají pěstovat
takřka přímo v něm a výhodou

je, že se jím pěstební substrát dá
jen těžko přehnojit! Žížalí trus
podporuje zdravý půdní život.
Vermík pro krásu květů a hojnost plodů zakoupíte přímo na
farmě.
Den s Dymnivkou - den
s Dymnivkou je workshop, který umí připravit přímo na míru
Ekocentrum Dymnivka působící při Domu dětí a mládeže v Postoloprtech. V nabídce je několik
výukových programů, např. Od
ovečky ke klubíčku – cesta vlny
z pastviny až ke klubku vlny,
Zdraví ze zahrad a polí – účastníci si sami namelou obilí, vy-

robí mouku a upečou jednoduché chlebové placky, dále práce
s ovčí vlnou, práce s cihlářskou
hlínou. Výukových programů je
celkem 23. Program je realizován podle požadavků v DDM,
v přírodě, nebo v místě žadatele
programu.

Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

N

a slavnostním ceremoniálu
dne 28. února 2018 byly vyhlášeny výsledky krajského kola
Ústeckého kraje 20. ročníku
soutěže Zlatý erb. V Ústeckém
kraji je tradičně velký počet přihlášených projektů, letos celkem 29, z toho nejvíce měst.
„Jsem rád, že se do soutěže
o nejlepší webové stránky zapojuje stále více obcí a měst. Webové prezentace jsou zdrojem řady
informací pro občany, a proto si
vážím vedení měst a obcí, že dokáží svým občanům užitečné informace takto zprostředkovat,“
řekl při předávání cen hejtman
Oldřich Bubeníček.
Kraj soutěž podporuje, oceněným předává hodnotné dary, to
je jistě dokladem prestiže soutěže a důkazem toho, že kvalitní
webové stránky jsou přívětivým
a užitečným komunikačním kanálem. Soutěž je svým způsobem i metodickou podporou pro
autory webových stránek.
Do celostátního kola postupují Most, Ohníč a Litoměřice.

Nejlepší webová stránka města:
1. Most, 2. Bílina, 3. Chlumec
Nejlepší webová stránka obce:
1. Ohníč, 2. Přestanov, 3. Mnetěš
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. Litoměřice: Komunitní plánování sociálních služeb
2. Litoměřice: Geoportál – rozcestník mapových služeb
3. Most: Mostecké listy on-line deník statutárního města Mostu

Ocenění za město Most převzaly vedoucí oddělení kancelář primátora a tajemníka mosteckého magistrátu Radka Volfová a webmaster
Jana Žampová.

Vítězové budou vyhlášeni při
společenském večeru v rámci
konference Internet ve státní

správě a samosprávě (ISSS)
dne 9. dubna 2018 v Hradci
Králové.

Výtěžek z krajského plesu poputuje do Domovů
pro osoby se zdravotním postižením v Olešce

Ředitelka Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice Dagmar Vaňková převzala od
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka šek. Za finanční částku poté koupí příspěvková organizace
dvě sprchová křesla.

Nejlepší mladí chemici Ústeckého kraje navštívili po roce Lovosice

V

sále lovosické radnice
se poslední únorový den
uskutečnilo slavnostní vyhlášení 6. ročníku soutěže „Hledáme
nejlepšího mladého chemika
Ústeckého kraje“. Akce proběhla pod záštitou hejtmana
Ústeckého kraje. Slavnostního
vyhlášení se zúčastnily a ceny

předaly předsedkyně Výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová
a vedoucí odboru školství Dagmar Waicová.
První čtyři žáci postoupili do celostátního kola, které se bude konat
v červnu na Fakultě chemicko-technologické Univerzity, Pardubice.

Vítězem krajského kola se stala
Denisa Púpalová ze ZŠ Louny, Prokopa Holého. Druhé místo obsadil
Rudolf Reichel ze ZŠ v Teplicích,
Metelkovo náměstí. Třetí místo
vybojoval Vojtěch Chlapec ze ZŠ
v Ústí nad Labem, Vinařská a čtvrté místo získal Vojtěch Králíček ze
ZŠ v Mostě, Jakuba Arbese.
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Hamerští truhláři pomohli s rekonstrukcí národní kulturní památky

D

o chaty Libušín v Pustevnách se vryjí otisky práce
žáků ze Střední odborné školy
v Litvínově – Hamru. Stavba
významného slovenského architekta Dušana Jurkoviče byla
před čtyřmi lety silně poničena
požárem, od té doby prochází
postupnou rekonstrukcí. Hamerští truhláři pomohli s její
opravou, během čtyřdenního
workshopu v Rožnově pod Radhoštěm vyrobili předlohy pro restauratéry.
Truhláři vyráběli model kazety
stropu a části obložení, které budou restaurátorům sloužit jako
předloha při vytváření replik. Každou opravu historických konstrukcí je nutné provádět podle

původních technik. Proto hoblování, řezání a další práce byly
prováděny výhradně ručně. „Nebyly použity žádné stroje. Využívali jsme pouze techniky, které
aplikovali naši předci při stavbě
Libušína,“ popsal učitel odborného výcviku Miroslav Findeis.
Vedení vybraných žáků prvního ročníku oborů truhlář a umělecký truhlář se ujal restaurátor
Luděk Dvořák z Valašského
muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. S ním škola spolupracuje dlouhodobě. „Pan
Dvořák je opravdu špička ve
svém oboru. Tato spolupráce je
ojedinělá, jsme jedinou školou
v České republice, která je s Valašským muzeem v přírodě takto

úzce propojená. A navíc má pan
Dvořák ohromný pedagogický
talent,“ řekl Miroslav Findeis.
Žáci navštívili samotné místo
rekonstrukce – Pustevny. „Libušín je krásná stavba. Uvědomuji
si, že jsem se podílel na něčem
opravdu významném. Pokud by
se mi znovu naskytla podobná
šance, nebudu váhat,“ shrnul
mladý umělecký truhlář Tobiáš
Jurenka.
Výsledná práce hamerských
žáků byla Luďkem Dvořákem
hodnocena na výbornou. „Shodli jsme se na tom, že se kluci
rozhodně nemusí stydět. Mají
velkou šanci se stát výbornými
řemeslníky,“ uzavřel Miroslav
Findeis.

Žáci s modelem kazety stropu.

Nejlepší automechanici kraje soutěžili v Chomutově Vítězové regionálního kola soutěže Kovo - Junior

S

třední škola technická, gastronomická a automobilní
Chomutov uspořádala ve školním
autoservisu krajskou soutěž automechaniků středních škol Ústeckého kraje. Soutěž je organizo-

vána v rámci akce České ručičky
2018, jejímž vyhlašovatelem je
MŠMT a Jihomoravský kraj.
Krajské soutěže se zúčastnilo 20 automechaniků, vítězů
školních kol z deseti středních

Soutěžící plnili úkoly z teorie i praxe.

škol Ústeckého kraje, které tento obor vyučují. Soutěžící plnili
teoretické úkoly z konstrukce
automobilů a také si museli poradit se simulovanými závadami na osobních automobilech,
při kterých museli prokazovat
své znalosti z ovládání moderní
techniky, ale také svou zručnost
a přesnost.
A jak celá soutěž dopadla?
Vítězem se stal Lukáš Zoul
z Gymnázia a Střední odborné
školy Podbořany, na druhém
místě se umístil Ondřej Mašek
ze SOŠ technické a zahradnické
Lovosice a na třetím místě Jiří
Kraml z pořádající školy. Soutěžící, kteří se umístili na prvním
a druhém místě, postupují do
celostátního kola, které se uskuteční od 26. do 28. března v Mladé Boleslavi.

Na děčínské průmyslovce se konal prestižní odborný seminář

N

a VOŠ a SPŠ v Děčíně
se konal již 16. seminář
se železniční tematikou letos
pod názvem „Voda a životní
prostředí, voda a dopravní stavitelství“. Seminář byl uspořádán pod záštitou generálního
ředitele SŽDC, s. o. (Správa
železniční dopravní cesty) Pavla Surého a byl připraven ve
spolupráci s ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků).
Jako každoročně se zde sešli
zástupci odborné veřejnosti i docenti a doktorandi vysokých škol
z Prahy (ČVUT), Brna (VUT)
a Pardubic. Seminář zahájil
osobně generální ředitel SŽDC,
s. o. Pavel Surý a v úvodu semináře uvítal účastníky náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Petr
Šmíd a náměstkyně primátorky
města Děčín Hana Cermonová.
Více než 150 účastníků se zde
dozvědělo spoustu informací
z oborů, které se vzájemně pro-

plétají a které spolu souvisí.
Nové poznatky měli možnost
získat i studenti oboru Železničního stavitelství vyšší odborné
školy, kteří pomáhali s hladkým
průběhem semináře a kteří se
zde měli možnost setkat se svými bývalými spolužáky – již absolventy a mohli navázat vztahy
s profesní sférou.
Po prvním dni přednášek
čekala hosty odborná exkurze

stavby Vilsnické spojky za hlavním nádražím. Doprovodným
programem semináře byla návštěva děčínského muzea, kde se
při komentované prohlídce hostům věnoval ředitel muzea. A na
závěr dne odvezla ředitelka školy Jana Vacková hosty do školy
na „strojárnu“, kde se mohla
společně s autorem Jindřichem
Tuzarem pochlubit dvěma panely modelové železnice.

Náměstek hejtmana Petr Šmíd uvítal návštěvníky semináře.

jsou z teplické Střední školy stavební a strojní

M

ladí obráběči a obráběčka kovů z Ústeckého kraje změřili 2. března své
odborné dovednosti. Střední
škola stavební a strojní Teplice uspořádala regionální kolo
soutěže Kovo - Junior v rámci
oborových soutěží České ručičky. Ta se uskutečnila na pracovišti v Krupce, které se zaměřuje na výuku strojírenských
a elektrotechnických oborů. Do
regionální soutěže se ve školních kolech nominovalo dvanáct soutěžících, jedenáct žáků
a jedna žákyně učebního oboru
Obráběč kovů ze šesti škol Ústeckého kraje.
Cílem soutěže bylo porovnat úroveň žáků z různých škol
a kvalifikovat dva nejlepší do
celostátního kola konaného 18.
dubna 2018 ve Žďáru nad Sázavou. Úkolem soutěžících bylo
s co největší přesností v daném
čase zhotovit na soustruhu součástky podle výrobní dokumen-

tace a provést měření různými
typy měřidel, lícování a odborný
test, který ověřoval teoretické
znalosti.
K velké radosti pořádajících
byla první dvě místa obsazena
soutěžícími ze Střední školy stavební a strojní v Teplicích, druhé
místo obsadila žákyně, která se

tak tímto stala nejlepší mladou
obráběčkou kovů v kraji. Vzhledem k pravidlům soutěže však
do celostátního kola bude vítěze soutěže doprovázet soutěžící
umístěný na třetím místě.
Zdroj: Mgr. Aleš Frýdl, ředitel
Střední školy stavební a strojní,
Teplice

Jediná soutěžící skončila v krajském kole na druhém místě.

Zahraniční studentky se rády do Ústeckého kraje vrací

N

a Vyšší odborné škole ekonomické, sociální, zdravotnické, Obchodní akademii,
Střední pedagogické škole
a Střední zdravotnické škole se
pravidelně vzdělávají zahraniční
studenti, kteří do České republiky, resp. do Mostu přijíždí v rámci Hostitelského programu AFS.
První studentku Beatriz z Chile přijala škola před čtyřmi roky.
Studovala v 1. ročníku oboru
Pedagogické lyceum. Po ročním
pobytu v Mostě se vrátila na
svoji střední školu do Chile a po
maturitní zkoušce studuje na
univerzitě obor Eko-turismus.
Po čtyřech letech přijela mosteckou školu navštívit a setkala
se s většinou pedagogů, kteří ji
učili. Také se zúčastnila setkání

své bývalé třídy, jejíž studenti
jsou nyní vysokoškoláci. „Nejvíc
vzpomínám na vodácký a lyžařský kurz, které nejsou součástí
vzdělávání v Chile a také na hodiny českého jazyka,“ vzpomíná
studentka.
Ve školním roce 2016/2017
v hostitelské rodině pobývala
Japonka Ayako. Chodila do 3.
ročníku pedagogického lycea.
Tato studentka přerušila středoškolské studium v Japonsku,
obor Architektura. „Přiletěla
jsem na víkend, moje bývalá třída má maturitní ples. V Japonsku maturitní plesy nemáme.
Vrátila jsem se po roce, abych
mohla být opět součástí své třídy
a získala šerpu maturanta. Je to
mimořádný zážitek, mám vel-

kou radost,“ uvádí Ayako.
V tomto školním roce se v 1.
ročníku oboru Pedagogické lyceum vzdělává Thajka jménem
Muk. V rámci Dne jazyků na
základních školách představila
thajský jazyk a kulturu své země
žákům 9. tříd. Nejvíce se líbil
thajský tanec, který ukázala na
přání žáků.
„Přítomnost
zahraničních
studentů vždy obohatí žáky
a studenty školy nejenom jazykově. Žáci školy mají příležitost
konverzovat v cizích jazycích
o věcech každodenního života.
Naopak naši žáci jsou pro zahraniční studenty dobrými průvodci
českého jazyka a naší kulturou,“
uvedla zástupkyně ředitele mostecké školy Soňa Valušková.

Ahoj sousede. Hallo Nachbar. Ústecká škola si pochvaluje spolupráci s Němci

P

řeshraniční spolupráce českých škol v Ústeckém kraji
a německých škol či jiných institucí je v poslední době častá
a smysluplná. Například Vyšší
odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická
v Ústí nad Labem spolupracuje
v rámci schválených projektů
o podpoře přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti
zdravotnických záchranných
služeb s německou stranou již
třetím rokem.
Projekt je financovaný Evropským fondem pro regionál-

ní rozvoj a cílovými skupinami
jsou kromě samotných studentů
také pracovníci zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje
a Německého červeného kříže
v Drážďanech. Projekt v roce
2019 končí a účastníci už mají
za sebou celou řadu velmi zajímavých akcí.
Nejprve se realizovalo cvičení
integrovaného záchranného systému Rescue Patrol v Roudnici
nad Labem. Na oplátku pozvali
v říjnu 2017 němečtí pracovníci
červeného kříže z Dippoldiswalde své české kolegy na Meziná-

rodní cvičení Prehospital Circle
2017. V každé zasahující profesionální posádce byl platným
členem student-záchranář.
Na začátku února 2018 připravila Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola
zdravotnická podobné společné cvičení, které také probíhalo
v prostorách školy. Z Německa
přijelo deset studentů a tři pedagogové. Smíšené česko-německé týmy řešily na šesti stanovištích různé modelové situace,
se kterými se mohou v budoucí
praxi setkat. Tyto modelové situace připravili a zajistili zdravotničtí záchranáři ze zdravotnické
záchranné služby Ústeckého
kraje.

Studenti ústecké „zdrávky“ oboru Záchranář při cvičeních.
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Na kraji byly představeny Mezinárodní
ceny vévody z Edinburghu

M

ezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke
of Edinburgh´s Award neboli
DofE) je prestižní vzdělávací
program, který spolupracuje
nejen se základními a středními
školami, ale i s dětskými domovy nebo středisky volného času.
Dne 14. března se uskutečnilo
pod záštitou Petra Šmída, náměstka hejtmana Ústeckého
kraje, představení tohoto programu, a to v budově krajského
úřadu Ústeckého kraje.

Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu představuje unikátní možnost pro mladé lidi
mezi 14 a 24 lety, jak se v rámci
mimoškolních aktivit věnovat
komplexnímu rozvoji své osobnosti. Účastníci se v rámci tzv.
DofE, jak se zkráceně programu
přezdívá, věnují na jednotlivých
úrovních (bronzové, stříbrné
a zlaté) aktivitám (rozvoji talentu,
pohybové aktivitě a dobrovolnictví) s tím, že danou úroveň poté
završí dobrodružnou expedicí.

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 (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Domu dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvkové organizace

Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školského zařízení 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
školského zařízení (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 školského zařízení 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 27. 4. 2018 na adresu:
Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurs: DDM Žatec - neotvírat“.

„Protože u nás v Ústeckém
kraji se moc o Mezinárodní ceně
vévody z Edinburghu neví, rád
bych pomohl s realizací představení programu pro ředitele
škol právě v Ústeckém kraji.
Konkrétně by se jednalo o naše
prostory a záštitu pro tuto akci,“
vyjádřil svůj zájem o tuto formu
zážitkového vzdělávání náměstek hejtmana Petr Šmíd.
Trio mladých lidí, kteří obdrželi
zlatou úroveň Mezinárodních cen
vévody z Edinburghu.

Jedenáctý ročník Týdnů české
Fuckup Night sklidil v Ústí
nad Labem opět absolutní úspěch kuchyně v Krušnohoří zahájen

I

novační centrum Ústeckého
kraje pořádalo již třetím rokem
ústecké pokračování celosvětově
populárního večera Fuckup Night.
Do vyprodaného Hraničáře přijelo
pět známých osobností, aby s životním nadhledem a elánem mluvily o své cestě za úspěchem plné
neúspěchů. Celý koncept těchto
pravidelných setkání totiž vystihuje heslo: „Abys uspěl, musíš
stokrát selhat“. Večerem provázel
mistr vtipu Tomáš Studeník.
Mezi vystupujícími byl například Květoslav Vršovský, ten se
s přáteli rozhodl přestavět starou
nákladní loď na kulturní centrum Cargo Gallery a pravidelně
vyplouvat z Prahy do Drážďan.
Další poutavý příběh, tentokrát

investorky Margarety Křížové,
která získala popularitu především díky TV pořadu Den D, vnesl
do sálu notnou dávku vnitřní síly
a nezdolnosti jediné ženy mezi pozvanými speakery. Přímo na Masarykově třídě v Ústí nad Labem
vznikl projekt, a to mezi místními velmi oblíbená kavárna dvou
nadšenců, Pavla Vávrovce a Petra
Titěry, PaPe Cafe. Tyto dva ústecké kamarády nezlomil ani značný
neúspěch z již dříve otevřené kavárny v Litoměřicích. Stále si jdou
za svým snem a neztrácejí u toho
zápal pro věc a úsměv na tváři.
Celý večer završil cestovatel Ladislav Zibura, který se svými cestovatelskými fuckupy vyprodává
sály po celé zemi.

H

otelová škola Teplice slaví letos 15 let nepřetržité
spolupráce s německými hotely v příhraničí. Za tu dobu
absolvovalo téměř 800 žáků
několikatýdenní praxi v nejrůznějších hotelech, penzionech
a restauracích v Krušných horách.
Každoročním vyvrcholením
této dlouholeté spolupráce jsou
Týdny české kuchyně v Krušnohoří. Od loňského roku je
partnerem akce Hotel a pivovar Monopol v Teplicích, který
na dva týdny přijme do svého
kolektivu praktikanta z Německa.
Letošní jedenáctý ročník (od
13. do 29. března), zahájil Jo-

chen Löbel v hotelu Lugsteinhof. Záštitu nad celou akcí
převzala první viceprezidentka saského zemského sněmu
Andrea Dombois, která při
slavnostním zahájení ocenila
přínos naší přeshraniční spolupráce pro upevňování dobrých
sousedských vztahů mezi Saskem a Ústeckým krajem.
Ten zastupovala Radmila
Krastenicsová, předsedkyně
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. I ona vyzdvihla důležitost podobných
aktivit nejen pro rozvoj přátelských vztahů v příhraničí, ale
také pro školu a zejména pro
budoucí profesní uplatnění
žáků.

Nadační fond Albert rozdělil na Ústecku
325 000 korun vítězným dobročinným projektům

N

adační fond Albert ocenil
v pondělí 12. března v sídle
Krajského úřadu Ústeckého kraje
úspěšné organizace v programu
„Bertík pomáhá 2018“. O vítězích
rozhodli svými hlasy zákazníci téměř dvou desítek obchodů Albert
v regionu. Celkově rozdělil Nadační fond Albert v kraji mezi projekty
na podporu vzdělávání a rozvoje
dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí přes 300 tisíc korun.
„Velmi nás těší, že se díky běžnému nákupu v Albertu mohli lidé
blíže seznámit s činností dětských
domovů či neziskových organizací v jejich okolí a organizace měly
možnost představit svou práci
veřejnosti,“ řekla Petra Režná,

programová manažerka Nadačního fondu Albert. „Zákazníci na
Ústecku podpořili například ortodontickou péči, kurzy zpívání, letní
tábory či různorodé volnočasové
aktivity pro děti ze sociálně ohroženého prostředí. Patří jim za to naše
velké poděkování,“ upřesnila.
Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací
hostil Krajský úřad Ústeckého
kraje. „Oceňujeme činnost Nadačního fondu Albert a jeho podporu v našem kraji. Na rozvoji
vzdělání i volnočasových aktivit
dětí a mládeže nám velmi záleží,“
sdělila Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu.

Mezi sedm podpořených
organizací v regionu patří Výchovný ústav a dětský domov
Kostomlaty pod Milešovkou,
Dětský domov Most, ZDVOP

„Mosťáček“, Dětský domov
Krupka, Dětský domov Tuchlov,
Centrum pro náhradní rodinnou péči, Farní charita Lovosice
a Dětský domov Krásná Lípa.

Zástupci organizací před sídlem Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem.

Krejčí: Hlavní je, aby se člověk při počátečních potížích nenechal odradit a vytrval

Ú

stecký kraj v roce 2017 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
jednoho z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodl podnikat?
Od šesté do osmé třídy jsem se
zabýval leteckým modelářstvím
a střední školu jsem vystudoval
jako mechanik seřizovač pro obráběcí stroje na Středním odborném učilišti strojírenském Aero
Vodochody. Od roku 1986 jsem
začal v Aeroklubu Raná létat
s větroni a postupně i s ultralehkými letouny, kdy jsem se už od
začátku aktivně podílel na jejich
údržbě, k čemuž jsem postupně
získával různá potřebná oprávnění a licence. Postupem času
jsem kamarádovi vypomáhal
s opravami kluzáků a celé to postupně přešlo až na občasné větší zakázky. I proto jsem si v roce
2016 zřídil živnost.
Neměl jste obavu z rizika?
Jelikož tuto podnikatelkou
činnost zatím dělám při zaměstnání, tak těch rizik je méně, což
je na jednu stranu výhodou. Na

druhou stranu, když je možnost
získat větší zakázku, tak se jí nemůžu tolik věnovat a zákazníky
tyto delší termíny někdy odrazují.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádal?
Nejobtížnější je mít stále připravené zajímavé a velké zakázky, tak právě proto tuto profesi
dělám při zaměstnání. Dělat
servis a opravy pro letadla, nebo
spíš pro větroně, je jen pro malou klientelu, a pokud se s letadlem nestane nic mimořádného,
tak se na něm provádí jen pravidelná údržba. Na větší zakázky,
jako jsou třeba servisní prohlídky po nalétání 500, 1000, 3000
hodin, jsou vyhlášené větší firmy. Ale rozkřiklo se, že i toto dělám a proto jsem na letošní zimu
získal zakázku na kompletní obnovu barvy a servisní prohlídku
po třech tisících odlétaných hodinách na soukromém větroni.
Už se rozkřiklo, že na tom dělám
a na příští zimu mám předběžně
domluvené dva větroně na podobný servis.

Začal byste podnikat i bez
finanční podpory z Ústeckého
kraje
Ano. V tomto oboru jsem
v malém začal podnikat už mnoho let před touto dotací. Jen jsem
případné zakázky řešil individuálními smlouvami o dílo nebo
jsem a i dále vykonávám tyto
práce v rámci chodu vnitřního
systému údržby letecké techniky
Aeroklubu Raná. A až postupný rozvoj aktivit a nabídek mě

„donutil“ si zařídit živnost a tím
jsem mohl požádat o dotaci
z Ústeckého kraje, o které jsem
se náhodou doslech z rádia.
K čemu jste dotaci především využil?
Potýkal jsem se s dvěma úskalími. Jedno jsou dostatečné
prostory, druhé zastaralé technologie. Nějaké stroje jsem si
musel půjčovat, hlavně výkonný
kompresor na stříkání letadel.
Tak jsem zvolil tuto jednodušší

Jméno a příjmení:

Jan Krejčí

Věk:

47

Vzdělání:

střední odborné (učební obor s maturitou
- mechanik seřizovač pro obráběcí stroje
a výrobní linky se zaměřením na leteckou
výrobu)

Místo podnikání:

Charvatce

Předmět podnikání:

opravy a údržba letadel (výroba, vývoj,
projektování, zkoušky, instalace, údržba,
opravy, modifikace a konstrukční změny
letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových
částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení) a zemědělský podnikatel - údržba
travnatých ploch

a levnější variantu na pořízení
nových a kvalitních strojů, které
mi zjednoduší a zkvalitní práci –
hoblovka, kompresor, stolní vrtačka, bruska na nástroje či TIG
svářečka.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Mám rozpracovanou novou
dílnu, která by se velice hodila
na větší servisní práce na větroních, které postupně začínám
získávat. Zatím jsem v dílně,
kterou jsem kdysi také stavěl,
ale sem dám buď jen křídla, nebo
jen trup. Mít možnost pracovat
na všech částech letadla součas-

ně je základem pro rychlejší vyřízení větších zakázek a zlepšení
konkurenceschopnosti.
Co byste doporučil začínajícím podnikatelům?
Kdo není spokojen a chce udělat něco jinak, musí pro to začít
něco dělat. Od jiných podnikatelů vím, že začít podnikat se dá
i s málem a postupně svou firmu
rozvíjet a získávat si dobré jméno a stálé zákazníky. Je jasné, že
se vyskytne plno různých potíží,
ale pokud člověk vytrvá a nenechá se odradit, tak může postupně vybudovat prosperující firmu
podle svých představ.

Ústecký kraj
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krátce
Výtěžek z akce Krása pomáhá dětem
putuje do ústecké i děčínské nemocnice N

a Krajském úřadu Ústeckého
kraje se sešel Poradní orgán
hejtmana Ústeckého kraje. Na
svém tradičním setkání projednával mimo jiné otázku tvorby dotačního programu pro seniory, který by sloužil zejména
pro jejich volnočasové aktivity v našem regionu.

S

portovní hala Sluneta v Ústí
nad Labem hostila 13. ročník charitativní akce s názvem
„Krása pomáhá dětem“, jejíž
výtěžek bude věnován ve prospěch dětských oddělení Krajské
zdravotní, a. s., konkrétně na
novorozenecké oddělení ústecké
Masarykovy nemocnice a dětské
a dorostové oddělení děčínské
nemocnice.
Na charitativní akci se letos
vybralo celkem 330 tisíc korun.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka, kterého zastoupil
jeho náměstek Jaroslav Komínek. „Máte můj hluboký obdiv
za to, jak dlouho již tuto smysluplnou akci děláte,“ děkoval
náměstek Komínek hlavní organizátorce Lence Kocmanové
Taussigové.

Z

astupitel kraje Jaroslav Dubský (vlevo) předal v rámci
okresního kola ankety Nejúspěšnější sportovec Ústeckého kraje
v krajské metropoli cenu fotbalistům Ústí nad Labem v kategorii U15, kteří se v mládežnických kolektivech umístili na třetím místě.

Předání šeku se zúčastnil také náměstek hejtmana Jaroslav Komínek (vpravo). Foto: Petr Sochůrek, Krajská
zdravotní, a. s.

Tu v její dobročinné práci i letos podpořilo mnoho známých
osobností. Kromě Evy Perkausové, Miroslava Šimůnka a zpěváka Václava Noida Bárty, se

na přehlídkovém mole objevila
řada známých bývalých „missek“ a modelek v čele s Českou
Miss 2015 Nikol Švantnerovou
či Radkou Rosickou.

Ještě před samotnou večerní
beneficí potěšily modelky malé
pacienty z dětských oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem plyšáky a dalšími dárky.

Děti z kojeneckého ústavu v Mostě
dostaly nové zubní kartáčky

H

ejtman Oldřich Bubeníček navštívil ve čtvrtek 15.
března Kojenecké ústavy Ústeckého kraje se sídlem v Mostě.
Na setkání s ředitelkou instituce
Miladou Šilhavou byla přítomna
i tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Iveta Kardiánová.
SčVK, jako každý rok, tak
i v letošním roce připravuje
akce ke Světovému dni vody
(22. března). Tentokrát se zaměřila i na ty nejmenší, a proto
společnost připravila pro děti
z kojeneckého ústavu v Mostě
nové zubní kartáčky. Jako výraz
poděkování předvedly děti (ty

nejstarší, kterým jsou tři roky)
návštěvě tanec i zpěv.
Hejtman si poté ještě s ředitelkou Šilhovou prohlédl prostory
budovy, ve které se personál momentálně stará o téměř stovku
dětí; a to od těch úplně malých
– čerstvě po narození, až po ty
tříleté. „Děti, které si osvojila
náhradní rodina, máme po celé
Evropě. Hodně z nich nyní žije
ve Skandinávii a na Islandu. Dokonce máme i jednoho chlapce
v Kanadě,“ uvedla ředitelka Milada Šilhavá.

září 2016 získala teplická
konzervatoř akreditaci od
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy k realizaci vzdělávacích akcí v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků. Do dnešní doby má
škola schválených 22 seminářů
a dalších osm připravuje. Jedná
se o programy určené zejména
pedagogům základních a středních uměleckých škol. Tímto
způsobem se snažíme posílit
naši spolupráci se ZUŠ a udělat
něco pro kolegy, kteří nám připravují naše budoucí studenty.
Samozřejmě nezapomínáme
ani na naše studenty a kromě
vzdělávacích aktivit dle školního
vzdělávacího programu pro ně
organizujeme různé worksho-

ústeckém kulturním domě
si žáci základních i středních škol připomněli hrůzy koncentračních a vyhlazovacích táborů. Akce se koná každoročně
k připomínce a uctění památky
obětem holocaustu. Zahájení,
kterého se ujal ředitel ústeckého
muzea Václav Houfek, se zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátorka města Ústí nad Labem Věra
Nechybová, krajský zastupitel
Pavel Vodseďálek a zástupci regionálních židovských obcí.
„I dnes, více než 70 let od konce druhé světové války, je důležité si připomínat události z této
doby, která se do historie zapsala
jako doba zločinu proti lidskosti. Přál bych si, aby toto pro vás

nebyly jenom hodiny v dějepisu,
které musíte absolvovat, ale poselství vám jako mladé generaci,
aby udělala vše pro to, aby se podobná historie už nikdy neopakovala,“ řekl při zahájení hejtman
Oldřich Bubeníček. Po úvodních
projevech měli žáci možnost
zhlédnout film Olgy Sommerové Sedm světel, který vypovídá
o krutosti tehdejší doby. Studenti
měli možnost také diskutovat se
sociologem a členem židovské
obce Fedorem Gálem a s přeživšími Františkem Ledererem,
který prošel tábory v Lodži
i Osvětimi i Janou Urbanovou,
která prošla táborem Hagibor
a byla transportována do Terezína. V loňském roce získala Cenu
hejtmana v oblasti kultury.

e středu 28. února se na
Střední průmyslové škole
v Ústí nad Labem sešli opět strojaři z celého kraje na dalším ročníku
krajského kola soutěže v 2D dokumentaci – AutoCAD a 3D modelování – Inventor na počítačích. Soutěž zahájil náměstek
hejtmana Petr Šmíd, který ve svém projevu zdůraznil potřebnost těchto oborů.

V

elkým úspěchem pro Konzervatoř v Teplicích skončila
mezinárodní hudební soutěž New
York Concert Artist Competition.
Absolutním vítězem se stal Milan
Al-Ashhab, absolvent a nyní pedagog právě na teplické konzervatoři. Hlavní cenou bude možnost uspořádat pro výherce
recitál v budově sídla Berlínské filharmonie. Blahopřejeme.

V

sobotu 10. března se konal
v Ústí nad Labem bowlingový turnaj handicap. Soutěžilo se
ve čtyřech kategoriích - vozíčkář
ženy a muži, chodící bez rozdílu
postižení ženy a muži. Nad letošním turnajem převzal
záštitu předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva
Ústeckého kraje Pavel Csonka.

S

tejně jako jsou svojí rychlostí
proslulá italská auta s černým
koněm ve znaku, je v atletickém
světě díky bleskurychlým časům
známý Mattoni 1/2Maraton Ústí
nad Labem. Na sever Čech letos ti nejlepší světoví vytrvalci zavítají už poosmé a opět se pokusí překonat hodinovou hranici i rekord závodu. V Ústí se v sobotu 15. září
poběží opět hodně rychle.
Pěvecký seminář Gabriely Beňačkové.

teckého kraje a klavírní soutěž
Beethovenovy Teplice dokonce
získala přímo záštitu hejtmana
Oldřicha Bubeníčka.

Zpracovala: Kateřina Boudníková, ředitelka Konzervatoře
Teplice

Ústečtí studenti si připomněli hrůzy holocaustu a diskutovali s přeživšími

V

V

ákladní škola a mateřská škola Dolní Poustevna vypisuje
výběrová řízení na volná pracovní
místa na pozice: učitelka mateřské školy, učitel/učitelka
matematiky, fyziky a informatiky a asistent/asistentka
pedagoga na II. stupni ZŠ. Bližší informace zájemci naleznou na webových stránkách školy www.zsdpou.cz.

Hejtman dostal od dětí vlastnoručně vyrobené přání.

py a mistrovské kurzy (v letošním školním roce měli naši žáci
možnost účastnit se například
semináře fenomenální pěvkyně
Gabriely Beňačkové).
Studenty čeká perné jaro. Kromě tradičních soutěží Beethovenovy Teplice a Teplické flautohry
se připojí k oslavám významných
výročí. 10. dubna bude mít teplická veřejnost možnost navštívit
koncert „Mezi tanky a klíči“, na
kterém zazní písničky z hitparád
i trezorů let 1968-1989. Studenti teplické konzervatoře se 30.
května představí na Multižánrovém koncertě symfonického
orchestru pořádaném ve spolupráci s Domem kultury v Teplicích. Většina z těchto kulturních
aktivit probíhá za podpory Ús-

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.

Z

Konzervatoř v Teplicích realizuje akreditované
vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky

V

V

R

ada Ústeckého kraje jmenovala hodnotící komisi k vypracování pořadníku pro přiznání
dotací na rok 2018 v rámci Programu na podporu Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) a ostatních složek
IZS. Celkový objem peněžních prostředků vyčleněný
z rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného
účelu byl 13 milionů korun.

F

akulta strojního inženýrství
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem zahájila letošní rok
přednáškami pro maturitní ročníky středních škol. Přednášky FSI proběhly v týdnu od 26. 2. do 1. 3. 2018 v rámci
projektu podporovaného Ústeckým krajem: „Podpora
polytechnického vzdělávání v Ústeckém kraji“.

V

Ústecká primátorka Věra Nechybová a předseda výboru pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek.

kanceláři hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
se sešla v pondělí 5. března rodina
maminky Petry Novákové z Teplic, která přivedla na svět 1. ledna v 1:08 hodin první miminko v roce 2018 v rámci sítě
porodnických zařízení Krajské zdravotní, a. s. V úvodu
setkání hejtman krátce pohovořil s rodinou a poté s maminkou podepsali darovací smlouvu na finanční dar ve
výši 20 tisíc korun.
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Mistrovství světa v házené středních škol v Kataru 2018

V

e dnech 21. 2. až 1. 3. Podkrušnohorské gymnázium
Most reprezentovalo nejen svoji školu, ale také Ústecký kraj
na celosvětovém šampionátu
středních škol v házené. Tým byl
složen z děvčat ročníků 2000 až
2002, která aktivně hájí barvy
mosteckých Černých andělů.
Na úvod turnaje podlehly maďarské akademii Györu, která se
později stala vítězným týmem
šampionátu. Druhý den dívky nestačily ani na Rakušanky
a prohrály 18:25. Zápasem se
Srbskem prolomily sérii proher

a zvítězily 21:18. Po odehrání
těchto tří utkání se posunuly do
bojů o deváté až osmnácté místo.
Po prohraném zápase se Švédskem nakonec dívky obsadily
konečné dvanácté místo. „Kdyby
byly víc sehrané, možná by uhrály
lepší výsledek. Musely se vypořádat i s velkou zápasovou vytížeností a únavou. Hodně bojovaly
samy se sebou. Děvčata ze sebe
ale vydávala maximum a bylo
obdivuhodné, jak individuální
výkony gradovaly,“ komentoval
výkony trenér Peter Sabadka.
„Děkujeme škole a hlavně Ús-

teckému kraji, který z velké části
účast financoval, a také Vršanské

uhelné za finanční podporu,“ dodal trenér.

né komise je jí dokumentovat,
zachovávat a propagovat. Výsledkem každoroční práce je oceňování jedinečných projevů tradiční
lidové kultury a jejich zapsání na
krajský Seznam nemateriálního kulturního dědictví. Do této
doby má Ústecký kraj na svém
seznamu celkem čtyři nehmotné

statky: Krušnohorské a Šluknovské betlemářství, Krušnohorskou
hračku a Velikonoční jízdu.
A právě posledně jmenovaný
statek – církevní zvyk Velikonoční jízda v Mikulášovicích na Děčínsku se uskuteční již na Boží
hod velikonoční. Smyslem průvodu, který tvoří jezdci a hudebníci,

je rozhlášení Kristova zmrtvýchvstání. Okruh začíná u místního
kostela, kde probíhá mše svatá.
Poté průvod vyrazí za zvuku kapely zpívající náboženské písně
na obchůzku po městě s různými
zastávkami, až nakonec dorazí
opět ke kostelu. Pokud máte rádi
tradice a zvyky, doražte.

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje
vybírala další fotbalové talenty
D
va dny strávili mladí fotbalisté ročníku narození 2005
ve sportovním areálu v Roudnici
nad Labem. Cílem bylo poznat
nejtalentovanější hráče regionu.
Ti nejlepší pak od září nastoupí
do Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje, která sídlí
na teplické ZŠ Edisonova. „Už
dva roky se snažíme soustředit
kvalitní hráče z regionu na jedno
místo, poskytnout jim kompletní servis tréninku, stravy, školní
a zdravotní péče,“ uvedl šéftrenér
Akademie Tomáš Heidenreich.
Zajištění veškeré péče a komfortu pro hráče stojí samozřejmě finanční prostředky, o které
se dělí FAČR, město Teplice
auku1803kk001.CDR
Ústecký kraj, který však tuto
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VZEZØENÍ

investici vnímá velmi pozitivně.
„Vážíme si toho, že jsme jeden
z osmi regionů, který Akademii
má a snažíme se podle možností
pomoci celou projekt zajistit,“
potvrdil hejtman Oldřich Bubeníček. Hráči z Akademie kromě
tréninkového procesu reprezentují Ústecký kraj na mezikrajských soutěžích a turnajích
a dokonce se již uskutečnilo
přátelské dvojutkání s partnerským polským regionem Ostróda. Jedním z hostitelů byl právě
roudnický areál, kde dvojutkání
sledoval i náměstek hejtmana
Petr Šmíd: „Bylo příjemné vidět
kvalitní zápasy hrané ve férové
atmosféře, jsem rád, že fotbalu
se v našem regionu daří.“
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STAVEBNÍ
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Ze čtyřiceti nominovaných
hráčů se nakonec do užšího
výběru dostane zhruba polovina, zatím je v Akademii

zapojeno sedm regionálních
klubů, ale podle Tomáše Heidenreicha toto číslo nemusí
být konečné.

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje vychovává pro
český fotbal nové talenty.
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Stálá expozice Vývoj lodní
dopravy na Labi provede návštěvníka muzea její historií od
počátků až do dnešních dnů. Od
40. let 19. století začal vzrůstat
význam Děčína jako důležitého
přístavu a překladiště.
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OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Stálá expozice Geologický
vývoj regionu v prvním patře
budovy muzea je věnována geologickému vývoji oblasti a k vidění jsou zde zejména reprezentativní ukázky hornin, minerálů
a paleontologických nálezů pořízených na území Litoměřicka
a přilehlých regionů. Kromě
toho lze v expozici vidět také
například mamutí kel nebo ramenní kosti nosorožců, kteří zde
v dřívějších dobách žili. 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 LOUNECH

Výstava Jarní lidové zvyky
představí malým i velkým návštěvníkům lidové zvyky počínaje masopustním veselím a konče
největšími svátky jara Velikonocemi. Návštěvníci se ponoří
do pradávných lidových tradic,
slavností i svátků, které naši
předkové dodržovali. K vidění
do 8. dubna.

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.
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díleli špičkoví umělci tehdejší
doby - sochař Matyáš Bernard
Braun a malíř Václav Vavřinec
Reiner. Tato stavba na svou
obnovu stále čeká, v letošním
roce by mělo dojít k zahájení
opravy střechy, a to i finanční
za podpory Ústeckého kraje.
Víte, kde se památka nachází
a komu je zasvěcena?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 18. dubna 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

V roce 2017 si Regionální
muzeum v Teplicích připomnělo
120. výročí svého otevření a 70
let působení na teplickém zámku.
Do 8. dubna. Výstava XXL ukáže
to nej ze sbírek teplického muzea.

VYBAVENÍ
VÝÈEPU

SVITEK
GÁZY

Dnešní hádanka nás zavede
za sakrální památkou, vysvěcenou v roce 1722, umístěnou
v
zámeckém
areálu národní
kulturní památky. Její výstavbu
původně započal Arnošt Josef
z
Valdštejna
podle plánů italského architekta
Marca Antonia
Canevale.
Na
výzdobě se po-

OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

ITALSKÉ
MÌSTO

ROZVEZENÍ

Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na obrázku
poznali krajské město Ústí nad
Labem. Na výhru se může těšit:
Bohuslava Szabová z Děčína,
Arnošt Russ z Velemína a Helena Svobodová z Chomutova.
Výhercům gratulujeme.

Děvčata v Kataru obsadila 12. místo.

Tradiční lidová kultura v Ústeckém kraji,
přijďte na Velikonoční jízdu v Mikulášovicích
V

roce 2004 vzniklo Regionální pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu Ústeckého kraje
jako specializované pracoviště
historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích, p. o. Lidová kultura tvoří nedílnou součást kulturního dědictví a úkolem
Regionálního pracoviště a odbor-

fotokvíz

tázka Kde se konala letošní olympiáda dětí a mládeže? byla
tajenkou naší únorové křížovky. Odpověď na ni byla: v roce
1850. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou pěkné dárky.
Jsou jimi Jaroslava Vašíčková z Chomutova, Daniel Zelenka z Lovosic, Vladimír Ečer z Litoměřic, Irena Piskačová z Mostu a Jaroslava Struhovská z Podbořan. Všem k výhře upřímně blahopřejeme!
I naše březnová 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 18. dubna 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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