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Ústecký kraj
Krajské město ožilo exotikou

Kluby si rozdělí patnáct milionů
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ÚSTECKÝ KRAJ DAL
NA SPORTUJÍCÍ
MLÁDEŽ MILIONY

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři krajských novin,
někdy s trochou nadsázky říkám, že problémům resortů školství, dopravy a zdravotnictví rozumí každý. Každý z nás navštěvoval nějakou školu (i naše děti a vnoučata),
každý z nás se svezl veřejnou dopravou
nebo jako řidič využívá krajské komunikace
a každý z nás se setkal s lékařem a nějakým
zdravotnickým zařízením. Často potom slýchám „fundované“ soudy, jak by to či ono
mělo lépe fungovat, co dělá v této oblasti kraj špatně. Málokdy se
ale setkávám s tím, aby někdo z kritiků přišel s nějakým dobrým
nápadem přinášející zlepšení, s nějakým řešením. A tak to zkrátka padá na bedra kraje, samosprávy i krajského úřadu.
Ze jmenovaných resortů nyní vnímám asi největší problémy
ve zdravotnictví. Potýkáme se s nedostatkem lékařů (to se týká
všech krajů), diskutuje se o dostupnosti zdravotní péče, o hustotě síti zdravotnických zařízení, o lékařské pohotovostní službě. Rád bych pro oblast zdravotnictví připomněl, že krajské zastupitelstvo schválilo v roce 2014 dokument Strategie podpory
zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období
2015–2020 (můžete se s dokumentem seznámit na webových
stránkách Ústeckého kraje v sekci Zdravotnictví). Máme tedy
k dispozici koncepci, která mimo jiné obsahuje prognózu vývoje
zdravotního stavu obyvatelstva, kde považuji za jeden z nejdůležitějších trendů dynamický růst podílu osob starších 65 let z výchozí úrovně 13 % až na 32 %.
A v čem já osobě spatřuji priority v oblasti krajského zdravotnictví?
Za prvé je to dobré fungování akciové společnosti Krajská
zdravotní, jejímž jediným akcionářem je kraj. Tento holding
dnes sdružuje pět největších nemocnic v kraji a dvě nemocnice
následné péče, celkem s téměř sedmi tisíci zaměstnanci. Ústecká
Masarykova nemocnice podle mého názoru představuje špičku
v úrovni zdravotní péče a metod moderní medicíny. Krajské zdravotnictví by se mělo nadále orientovat i na prevenci, snižování
zdravotních rizik, posílení kapacit praktických lékařů (lékařská
pohotovostní služba), na vzdělávání a přípravu budoucích lékařů včetně jejich podpory formou stipendií. Za velmi důležité považuji dostupnost a vybavenost zdravotních služeb, spolupráci
s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Je. E. Purkyně a spolupráci se zdravotními pojišťovnami. Kraj také vyhlašuje dotační
program ke zvýšení komfortu pacientů. Žádat o dotace na pořízení nových lůžek a nemocničního zařízení mohou všechna zdravotnická zařízení bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem zařízení.
Kraj je zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby ÚK. Dnes
je v provozu 21 výjezdových základen a profesionalitu naší ZZS
považuji za špičkovou. Chceme také provoz letecké záchranné
služby s ministerstvem do budoucna zajistit bez průtahů při výběru provozovatele.
Aktuálně se hovoří o zajištění zdravotní péče na Šluknovsku.
K tomu bych rád uvedl, že na nedávné schůzce představitelů Šluknovska a kraje byl vyjádřen společný zájem na zajištění
zdravotní péče na Šluknovsku a tímto tématem se budou dále
zabývat orgány kraje, města Rumburk a Sdružení pro rozvoj
Šluknovska. Z jednání vzešlo doporučení připravit podmínky
pro obnovu jednání o zajištění zdravotní péče v Lužické nemocnici Rumburk. Na krajském webu i v krajských novinách vás budeme informovat, jak se zajištění zdravotní péče na Šluknovsku
bude dále vyvíjet.
Váš hejtman Oldřich Bubeníček

Návštěva prezidenta ČR v regionu

V

ážení čtenáři, ve dnech od 19. do 21. června navštívil Ústecký kraj prezident České republiky Miloš Zeman se svou chotí Ivanou. Na své třídenní cestě po regionu zavítal například do
Podbořan, Třebívlic, do elektrárny v Ledvicích a do obcí, kde získal v loňských volbách největší podporu (Bečov a Lišany). Manželka prezidenta Ivana Zemanová měla svůj vlastní program. Po
celé tři dny s hlavou státu jezdil hejtman Ústeckého kraje Oldřich
Bubeníček. Zeman zakončil třídenní putování regionem na zámku Jezeří, kde se uskutečnila tisková konference. V červencovém
čísle vám pak přineseme rozsáhlou reportáž z jeho návštěvy doplněnou o bohatou fotogalerii.
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I starší generace se umí bavit
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SPORTOVNÍ HRY
SENIORŮ
SI VŠICHNI UŽILI

Ústecký kraj - lídr elektromobility
ve střední Evropě rozšířil autopark

Všech 19 automobilů se seřadilo před vchodem do krajského úřadu.

O

rganizace zajišťující sociální služby v regionu
teď budou devatenácti novými
vozy převážet klienty do zdravotnických zařízení. Spolu
s elektromobily získaly organizace i dobíjecí stanice. Společnost ČEZ věnovala Ústeckému kraji vozy v rámci smlouvy
o vzájemné spolupráci. Vozy
jsou uzpůsobeny pro potřeby
jednotlivých zařízení a zaměstnanci, kteří budou auta
využívat, už prošli speciálním
školením. Celý dar společnosti
ČEZ ve formě vozů i dobíje-

cích stanic je ve výši 17,8 milionů korun.
„Elektromobily využívají pro
služební cesty zaměstnanci krajského úřadu již několik let. Dlouhodobě podporuje kraj i vznik
nových dobíjecích stanic. Teď
konečně mohou výhody elektromobilů využít pro svou náročnou
práci i pracovníci v sociálních
službách. Auta byla vybrána společně s organizacemi, aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ popsal význam spolupráce
se skupinou ČEZ hejtman Oldřich Bubeníček.

Odbor sociálních věcí Ústeckého kraje doporučil 14 organizací,
kterým energetická společnost
ČEZ darovala tedy celkem 19 elektromobilů a 20 dobíjecích stanic.
Pracovníkům sociálních služeb
poslouží především k přepravě
klientů do lékařských zařízení po
městě, rozvozu stravy, zásobování
a zajištění další nezbytné agendy.
Elektromobily krajským sociálním a pečovatelským službám
dostaly organizace doslova ušité
na míru dle jejich potřeb. Sami si
řekli, jaký typ vozu potřebují. Zda
například větší, protože budou vo-

zit klienty k lékaři, nebo spíš menší do městského provozu.
„Ústecký kraj podporuje projekt Elektromobilita Skupiny
ČEZ a současně jde v propagaci
této čisté formy dopravy příkladem i dalším subjektům z oblasti
státní správy a samosprávy, což
velmi oceňuji. Elektromobilita má
potenciál zejména v městských
aglomeracích s hustou sítí komunikací, což jí dává spolu s ryzím
přínosem pro životní prostředí
v Ústeckém kraji jasné opodstatnění,“ sdělil generální ředitel
Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Den záchranářů Ústeckého kraje bavil,
pomáhal a samozřejmě zachraňoval

S

třelecký ostrov v Litoměřicích se stal dějištěm jubilejního X. ročníku Dne záchranářů
Ústeckého kraje. A oslava těch,
kteří zachraňují každý den nejen
lidské životy, se vyvedla náramně. Návštěvníci, kteří do Litoměřic přijeli, se měli na co dívat.
Nechyběly ukázky, ve kterých
šlo o život - vyproštění osob
z havarovaného vozidla, vyzvednutí nevybuchlé munice z vody
policejními potápěči nebo vznícení oleje pod dozorem hasičů.
K vidění byla také vystavená záchranářská, policejní, hasičská
i armádní technika. Děti si mohly vyzkoušet, jak se dává první
pomoc zraněnému a jaké to je,
když člověk havaruje v autě ve
třicetikilometrové rychlosti.
Ještě, než začal samotný program, poděkoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
složkám integrovaného záchran-

ného systému za to, jak pracují
v krizových situacích a předal jim
šeky na nákup potřebného vybavení. Martin Laníček, náměstek
ředitele KŘ HZS převzal šek na

pět milionů, Jaromír Kníže, ředitel KŘ Policie ČR šek na čtyři miliony a částku téměř 650 tisíc převzal pro Krajské sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska Jiří Henc.

„Tato částka poslouží ke zlepšení
a vetší efektivnosti práce složek
IZS,“ uvedl při slavnostním zahájení hejtman Bubeníček.
Pokračování na straně 4

Největším lákadlem byl na Dni záchranářů Ústeckého kraje vrtulník, který byl doslova v obležení návštěvníků.

Ústecký kraj
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Potvrzeno! Spolupráce mezi Ústeckým
krajem a srbskou Vojvodinou podepsána

H

ejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček na jedné straně, Igor Mirović, prezident srbské Autonomní oblasti
Vojvodina na straně druhé, podepsali 8. června memorandum
o vzájemné spolupráci. Memorandum se týká především
další spolupráce, rozvoje a prohloubení dlouhodobých vztahů. Naváže také na spolupráci
v oblasti ekonomiky a obchodu,
zdravotnictví cestovního ruchu
či kultury.
Prezidenta na hejtmanství,
kde se memorandum podepisovalo, doprovázela také Vera
Mavrić, velvyslankyně Srbské
republiky v ČR a Ognjen Bjelić,
tajemník pro regionální rozvoj,
mezinárodní spolupráci a místní samosprávu. Za Ústecký
kraj byl účasten jednání Pavel
Csonka, předseda Výboru pro
zdravotnictví
Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
„K memorandu přistupujeme s velkým nadšením. Konkretizovali jsme oblasti, ve
kterých bychom chtěli s vaším
regionem spolupracovat. Jedná
se zejména o zemědělství, průmysl, cestovní ruch a kulturu.

Novinkou je, a jsme za to rádi,
že se Novi Sad stane v roce 2021
Evropským městem kultury,“
uvedl prezident Vojvodiny Igor
Mirović.
Na vytvoření společného memoranda se obě strany dohodly
již na setkání v září loňského
roku, kdy zavítala krajská delegace v čele s hejtmanem do
budovy tamní vlády v hlavním
městě Novém Sadu. V prosinci 2017 pak bylo na zasedání
zastupitelstva Ústeckého kraje
memorandum schváleno.

Stvrzeno podpisem. Hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prezident Vojvodiny Igor
Mirović podepsali memorandum
o vzájemné spolupráci.

NAVŠTÍVILI NÁS

Kanadská velvyslankyně
strávila den v krajském městě

K

anadská
velvyslankyně
Barbara C. Richardson navštívila na jeden den Ústecký
kraj. V jejím nabitém programu
zvládla kromě návštěvy ZŠ Neštěmická, setkání s pracovníky
instituce Člověk v tísni a také
setkání s hejtmanem Ústeckého
kraje Oldřichem Bubeníčkem.
Její excelenci zajímal především život v Ústeckém kraji,
zaměstnanost, průmysl či politická situace v regionu. Barbara
Richardson se na závěr setkání
podepsala do pamětní knihy.
Velvyslankyni doprovázela na

cestách Kim Cowan, poradkyně pro politickou kulturu, Peter
Stulken, poradce pro obchod
a Barbora Florková z oddělení
obchodu.
Velvyslankyně je ve své nynější funkci od roku 2016. Svou
profesní kariéru začínala jako
ředitelka marketingu a náboru
studentů na University of Calgary, poté přešla na Ministerstvo
zahraničních věcí a mezinárodního obchodu Kanady. Pracovala též dlouhá léta v Africe, velvyslankyní Kanady byla například
v Angole či Zimbabwe.
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Můj názor: PRO OBYVATELE ŠLUKNOVSKÉHO VÝBĚŽKU JE NEMOCNICE TÉMA ČÍSLO JEDNA
Povinnost zajistit dostupnou zdravotní péči připadá ze zákona na zdravotní pojišťovny. A my se ptáme, jakou měrou by se
podle vás měl do tohoto procesu zapojit Ústecký kraj? Přinášíme vám příspěvky, které jsme obdrželi do uzávěrky 18. června.
votnictví, které nejsou plně kryty
úhradami zdravotních pojišťoven, vede k tomu, že zejména
menší městské nemocnice mají
ekonomické problémy a dostávají se výrazně do červených
čísel. Za tohoto stavu by měly
určitě pomoci i kraje, pokud by
totiž došlo ke kolapsu těchto
nemocnic v místech, kde není
do 30 kilometrů jiná nemocnice,
byly by ohroženy životy obyvatel
dané části kraje. A to by kraje
mělo zajímat.
Jiří Pimpara (ODS), krajský zastupitel
Podle Ústavy ČR (článek 31
Listiny základních práv a svobod) a Úmluvy o lidských právech odpovídá stát za dostupnost úplné a kvalitní zdravotní
péče pro každého občana stejně.
Tato zodpovědnost může být
přenesena jen na územní samosprávu, tedy nemocnice s nadregionální působností zřizuje a řídí
přímo stát (fakultní nemocnice),
na krajské samosprávy pak přenesl působnost v oblasti ostatní
zdravotní péče (např. lékařská
pohotovostní služba, atd.- viz.
judikatura Ústavního soudu).
Situace ve zdravotnictví je
v současné době velmi složitá,
nedostatek lékařů i středního
zdravotnického personálu i nedostatek financí povede nutně
k další redukci stávající sítě nemocnic v ČR. Bývalý ministr
zdravotnictví zmínil při návštěvě rumburské nemocnice, že se
připravuje zřízení sítě tzv. páteřních nemocnic, kdy by v každém
okrese měla být jen jedna páteřní nemocnice, pokud budou vyhovovat dojezdové časy lékařské
pohotovostní služby. Jsou však
i výjimečné případy, kde tyto
dojezdové časy nevyhovují, jako
je např. okres Děčín či Jeseník,
kde by bylo nutné mít páteřní
nemocnice dvě, v případě okresu Děčín pak v Děčíně a v Rumburku. Tyto páteřní nemocnice
by pak měly mít zaručeno lepší
financování než je tomu dosud.
To by byla asi dobrá myšlenka.
Skutečnost je však zatím jiná,
spirála zvyšování mezd ve zdra-

Petr Šmíd (SPD a SPO),
krajský zastupitel
Tento neutěšený stav se bohužel osobně dotýká mě, mojí
rodiny, přátel a známých. Je to
téma číslo jedna pro obyvatele Šluknovského výběžku a ve
všech debatách je skloňováno ať
v hospodách či na dětském hřišti. Radě Ústeckého kraje není
situace, která v zabezpečení
zdravotní péče ve Šluknovském
výběžku nastala, rozhodně lhostejná. A to i přesto, že zákonnou
povinnost zabezpečit zdravotní
péči mají zdravotní pojišťovny
a nikoli kraj. Není vinou krajské reprezentace, že se soukromý subjekt, kterým rumburská
nemocnice je, dostal do těžko
řešitelných problémů. Bylo by
krajně nezodpovědné od každého člena Rady nebo zastupitelstva Ústeckého kraje, pokud
by bez důkladného prověření
stavu, ve kterém se tento subjekt
nachází, pro převod do majetku
kraje hlasoval. Zde by hrozila
i trestně právní odpovědnost
každého z nás. Přesně podle této

logiky proběhlo hlasování ZÚK.
Pro byl pan starosta Rumburku
a jeho místostarosta. Ostatních
padesát tři bylo proti. Napříč
politickým spektrem. Ale zpět
do reality dnešních dnů. Kvalita
zdravotní péče a její dostupnost
pravděpodobně prudce klesá.
Ústecký kraj si rumburskou nemocnici, jako takovou, jen těžko
bude moci bez bezodkladné reorganizace převzít. Máme čekat
na zázrak nebo se pokusit najít
řešení. Myslím, že B je správně. Jednou z variant je postupné rozvíjení život zachraňující
zdravotní péče ve varnsdorfské
nemocnici, kdy možným cílovým stavem by mohlo být převzetí Krajskou Zdravotní a zařazení do sítě krajských nemocnic.
To ovšem pouze za předpokladu,
že to bude přání obyvatel města
Varnsdorf a jejich zastupitelstva.
Velice si vážím pana hejtmana a kolegů radních, že si tento
problém stanovili jako jednu ze
svých priorit. Výjezdní zasedání
Rady Ústeckého kraje konané 5.
a 6. června ve Varnsdorfu je toho
důkazem.

Stanislav Rybák (KSČM),
krajský zastupitel
Zdravotní pojišťovny jsou
povinny zajistit poskytování
hrazených služeb svým pojištěncům včetně jejich místní
a časové dostupnosti. Kraj v této
věci může napomáhat víceméně
morálně. To také např. udělal
v roce 2012, kdy zastupitelstvo
přijalo usnesení, kterým trvalo
na zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v našem kraji

a vyzvalo pojišťovny k uzavření
smluv v tomto rozsahu zdravotní péče. Následně byla v roce
2014 přijata Strategie podpory
zdraví a rozvoje zdravotních
služeb v Ústeckém na období
2015-2020, která se průběžně
realizuje. V rámci svých možností kraj podporuje všechny
poskytovatele zdravotních služeb mimo jiné dotačním titulem
Podpora zvýšení komfortu pacientů. Na něj již několikátý rok
vyčleňuje vždy 70 milionů korun
na zlepšení vybavení nemocnic
pro pacienty a je navíc rozšířen
i na možnost zakoupení přístrojového vybavení. V posledních
letech se kraj snaží i o pomoc
při řešení problému nedostatku
lékařů a sester. I zde je již několik let vyhlašován stipendijní
program, který je určen pro studenty lékařských fakult a zdravotních škol, kteří se současně
zaváží pracovat ve zdravotnictví v našem kraji. Je určen pro
všechny studenty bez ohledu na
to, zda mají či nemají bydliště
v našem kraji. Je také určen i pro
budoucí zaměstnance všech
zdravotních zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele. Kromě
toho fungují i další dotační tituly
pro zlepšení zdraví i pro potřebnou prevenci. Přímou zodpovědnost má kraj za několik věcí.
První z nich je zajištění dostupnosti zdravotnické záchranné
služby. Po dobudování sítě stanovišť záchranné služby o nové
na Klínech a Úštěku má nyní
kraj zákonem danou dostupnost. Další je zajištění služby
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice. Ta byla
již před mnoha lety zrušena.
Díky aktivitě Krajské zdravotní
se má tato povinnost kraje realizovat ještě v letošním roce. Také
organizaci a zajištění lékařské
pohotovostní služby se zatím
daří díky spolupráci s městy naplňovat, i když pro ni narůstají
problémy se získáním lékařů.
K řešení se kraj obrací s žádostí
o pomoc přímo k ministerstvu
zdravotnictví a to především pro
vyjasnění přímých pravomocí
kraje vůči praktickým lékařům.

Operace srdce posouvají Krajskou zdravotní blíž k cíli získání statutu komplexního kardiovaskulárního centra

K
Její excelence kanadská velvyslankyně v Praze Barbara C. Richardson.

Červencové farmářské trhy

L

éto je tu a s ním také na náměstích měst Ústeckého
kraje jsou již tradičně připraveni
farmáři se svými regionálními
produkty. Na obvyklých místech
budou prodávat
své výrobky, které
jsou známkou té
nejvyšší kvality.
Tradiční Severočeské farmářské
trhy pořádá o. s.
Český um - Artificum Bohemicum
pod záštitou hejtmana. V naší
pozvánce na červenec jsou podrobně vypsané všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 4., 11., 18. a 25. července
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 14. a 28.
července od 8 do 12 hodin. Lou-

ny: Mírové náměstí, soboty 7.
a 21. července od 8 do 12 hodin.
Málkov u Chomutova: u pozemní komunikace E442/13,
neděle 1., 8., 15., 22. a 29. července od 6
do 14 hodin.
Roudnice nad
Labem: Husovo náměstí, soboty 14.
a 28. července
od 8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátky 9. a 27.
července od 9 do 16 hodin. Areál
Sokol Teplice – Trnovany, soboty 14. a 28. července od 8 do 12
hodin. Ústí nad Labem: Mírové
náměstí, úterý 3., 10., 17., 24.
a 26. července od 9 do 16 hodin,
čtvrtky 12., 19. a 26. července od
9 do 16 hodin.

rajská zdravotní, a. s., je
o další krok blíž získání
statutu Centra komplexní kardiovaskulární péče (CKKP)
od Ministerstva zdravotnictví
České republiky. V Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem se
úspěšně uskutečnily první kardiochirurgické operace.
Nemocnice v krajském městě je tak prvním zdravotnickým
zařízením nejen v Ústeckém
kraji, ale v celém rozsáhlém regionu severozápadních Čech,
která kardiochirurgické operace
uskutečnila. Kardiochirurgické
oddělení v ústecké Masarykově nemocnici vzniklo 1. ledna
letošního roku vedle kardiolo-

gické kliniky a jeho úspěšná činnost je předpokladem pro získání statutu CKKP. Vznik zdejšího
kardiochirurgického pracoviště
podpořil v květnu během výjezdu kabinetu do Ústeckého kraje
předseda vlády České republiky
Andrej Babiš.
„Máme za sebou čtyři operace srdce. Všichni operovaní pacienti měli ischemickou chorobou srdeční a byl jim proveden
aortokoronární bypass. Pokud
jde o techniku operace, tři pacienti byli operováni standardním postupem, tedy s použitím mimotělního oběhu, jednu
operaci jsme provedli na bijícím srdci - bez mimotělního

oběhu. Všechny uvedené výkony hodnotíme jako úspěšné
a pacienti byli časně propuštěni do domácí péče,“ uvedl kar-

diochirurg a zároveň primář
Kardiochirurgického oddělení
Krajské zdravotní Miroslav
Kolesár.

Snímek z jedné z úspěšných kardiochirurgických operací v ústecké
Masarykově nemocnici. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Další Fórum Ústeckého kraje předvedlo geografické informační systémy i drony

G

eografické informační systémy – to bylo hlavní téma
dvoudenní odborné konference
GIS OUTDOOR Fórum Ústeckého kraje, kterou hostilo ve dnech
14. -15. června litoměřické výstaviště Zahrada Čech. Toto zcela
nevšední GIS outdoorovo–konferenční setkání společně uspořádali Ústecký kraj, město Lito-

měřice a Magazín Egovernment.
Zahájení dalšího odborného
Fóra Ústeckého kraje se zúčastnil
i hejtman Oldřich Bubeníček.
„Další z odborných konferencí pořádaných krajem, pro které
se vžilo označení Fórum Ústeckého kraje, zamířila tentokrát
z krajského města do Litoměřic.
Věřím, že účastníky z celé repub-

liky osloví nejen odborná část
akce, ale přiláká je i k prohlídce
královského města Litoměřice
a k návštěvě našeho kraje plného
úžasných přírodních a kulturních památek,“ pozval přítomné
do našeho regionu v úvodu Oldřich Bubeníček.
Během dvou dní byly pro sto
dvacet účastníků připraveny

prezentace, diskuze i praktické ukázky jak uvnitř, tak venku
v terénu. Díky možnostem, které
nabízí výstaviště Zahrada Čech,
bylo možné o jednotlivých nástrojích GIS nejen teoreticky diskutovat, ale skutečně si je i prakticky „osahat“. Outdoorová část
fóra se tak věnovala praktickým
ukázkám dronů a mapování.
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V MHD v Mostě, Litvínově a Roudnici by mohly už letos platit integrované jízdenky

N

ejmladší integrovaný dopravní
systém v České republice, Doprava Ústeckého kraje (DÚK), připravuje
připojení dalších měst ke svému tarifu.
Součástí pomyslné rodiny integrovaných městských doprav v Ústeckém
kraji by se do konce roku 2018 měl stát
také Most, Litvínov a Roudnice nad La-

S integrovanou jízdenkou DÚK se
lidem usnadňuje cestování do cílového
místa kdekoliv v kraji. Cestující mohou
využívat různé integrované dopravce
a přestupovat mezi nimi bez rozdílu,
zda se jedná o MHD, zelené autobusy, vlaky, nostalgické motoráčky, nebo
osobní lodě.

grace by mohly proběhnout už 1. září.
Očekáváme, že MHD v Roudnici nad
Labem bude integrována plně. V Mostě
a Litvínově by měla proběhnout zatím
částečná integrace, tedy uznávání papírových jízdenek DÚK v MHD,“ upřesňuje k plánované integraci náměstek
hejtmana Jaroslav Komínek.

bem. V MHD zatím platí integrované
jízdenky DÚK v Bílině, Děčíně, Chomutově, Jirkově, Teplicích, Ústí nad
Labem a Varnsdorfu.
„V současné době probíhají jednání
o rozsahu integrace tak, aby to bylo pro
cestující co nejsnazší. Předběžně lze
říct, že pokud vše dopadne dobře, inte-

Ústecko-teplická dráha slavila
úctyhodných 160 let od vzniku
říznivci nostalgických vlaků
si přišli na své. Třetí květnovou sobotu se teplické vlakové
nádraží zahalilo do páry. Letos
totiž slaví jubileum 160 let od
vzniku Ústecko-teplická dráha.

České dráhy si pro příchozí připravily unikátní jízdy parními
lokomotivami.
Účastníky jízdy přivítali na
peronu nádraží hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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a základě připomínek cestujících a vlastních zkušeností s provozem regionálních
linek autobusů dojde na Teplicku
od 1. 7. 2018 ke změnám v jízdních řádech. Ve většině případů
se jedná pouze o časové posuny,
ale na některých linkách budou
změny komplexnější. Asi nejcitelnější úpravou je zavedení nové
autobusové linky 480 z Teplic
přes Krupku do Chlumce. Linka
nahradí v tomto úseku linku 487,
která bude odkloněna z Krupky
do Vrchoslavi. Podrobný přehled
změn, včetně nových jízdních
řádů, mají cestující k dispozici
na www.dopravauk.cz

Ústecký kraj se podílel na otevření opraveného
vlakového nádraží v Lovečkovicích

S

peciální jízdu parním vlakem z Ústí nad Labem do
Zubrnic uspořádala první červnový víkend Zubrnická muzeální železnice. Výpravy vlaků se
uskutečnily u příležitosti připomenutí výročí 40 let od zrušení
dráhy Velké Březno – Lovečkovice – Verneřice – Úštěk. V ten
výjimečný den byla za účasti
náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jaroslava Komínka
a krajské radní Jitky Sachetové
slavnostně otevřena první část
opraveného nádraží v Lovečkovicích. To bude zatím sloužit
jako informační centrum a mu-

Vlt

nosti probíhalo u nás v severozápadních Čechách, kde dějiny vypadaly zcela jinak. V samotném
Ústí nad Labem bylo osmdesát
procent obyvatelstva německojazyčného. 28. října se tu v podstatě
nic zvláštního nedělo. Akorát přišla z Prahy zpráva, že Češi vyhlásili nějaký nezávislý stát. O den
později vyhlásili českoněmečtí
politici v pohraničních oblastech
provincii Deutschböhmen.
Co se odehrávalo v těch
dnech v pohraničí?
Zbylá pětina českého obyvatelstva žila hlavně v hornických
vsích a městech na Mostecku,
Teplicku a dále pak i na Ústecku
(pouze v obci Roudníky). (Československé vojsko za jejich pomoci pomalu obsazovalo velká
města v Podkrušnohoří a připojovalo je k republice. Vlajku nového státu v Ústí nad Labem například vztyčili až 12. prosince.
Tehdy ještě červenobílou vlajku
bez modrého klínu. O tom, jak
bude Československo vypadat,
se stejně rozhodovalo až v následujících měsících, kdy probíhaly
také boje s Polskem o Těšínsko
nebo s Maďarskem o Slovensko.
Definitivně hranice Československa vymezily až mezinárodní
mírové smlouvy z let 1919-1920.
Vraťme se zpět k výstavě. Na
co se dají nalákat lidé, kteří se
moc o historii nezajímají?
Je tam několik příběhů, které
úzce souvisí s dnešním Ústeckým krajem. Například příběh
o Žofii Chotkové, jež pobývala
na zámku ve Velkém Březně na
Ústecku a byla manželkou arcivévody a následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este. Spolu
s ním byla v roce 1914 zastřelena
při sarajevském atentátu, jenž
se stal záminkou k vypuknutí 1.

Senftenberg
Elsterwerda

e

28.

světové války. Dalším příběhem
byl i ten o Gavrilo Principovi atentátníkovi, který byl dopaden
rakouskými policejními úřady
a odsouzen, uvězněn byl v Malé
pevnosti v Terezíně, kde má dodnes pamětní desku. Zajímavostí
je, že když počátkem roku 1918
zemřel, měl skončit ve velkém
anonymním hrobě, ale místní Čech jeho ostatky zachránil
a uložil je do své rodinné hrobky
rodiny Žaludů. Odtud byly po
vzniku republiky posléze vyjmuty a předány Jugoslávii. Ta byla
také jedním z nových států po
1. světové válce. Potomci rodiny
Žaludů stále ještě žijí v našem
krajském městě.
Mají mladí lidé vůbec zájem
o historii?
Asi jak kteří. Každopádně letos
bude spousta výstav a akcí ke stoletému výročí. Věřím, že každý si
vybere to své. My klademe důraz
na náš vlastní příběh. Lidé zde
mohou leccos pochopit a hlavně
posílit svou regionální identitu.
Naše dějiny jsou vždy odlišné
od těch v jiných regionech. Měli
bychom je znát, být na ně hrdí
a umět je také prodat. Proto jsme
se na výstavě také zmínili o každodenním životě kolem roku
1918, jako byly sociální problémy a válečná bída. Dali jsme tam
informace o španělské chřipce,
což byla poslední opravdu celosvětová epidemie, která podle
některých pramenů zabila v Evropě víc lidí, než těch pět let války
předtím.
V našem regionu to postihlo
kolik lidí?
Statistiky nejsou přesné, navíc u některých se těžce určovala diagnóza smrti. Obecně měla
španělská chřipka v českých
zemích kolem šesti desítek tisíc
obětí, v severozápadních Čechách to byly řádově tisíce. Lidé
však umírali i na jiné komplikace
– vysílení organismu, podvýživu,
hlad. Příděly potravin byly na
hranici přežití. V továrnách byly
„hladové“ stávky. Dělníci se prostě se u strojů zhroutili vyčerpáním. Týkalo se to například i lidí
v ústecké chemičce nebo v místní
textilní továrně.

Sprem

Stáhněte si mobilní
aplikaci Cykloregion
Krušné hory
pro Android a iOS

cykloregion Krušné hory
nabízí téměř 600 km
značených cyklotras

Ředitel ústeckého muzea o výstavě:
Chceme, aby lidé posílili svou regionální
identitu a byli hrdí, že žijí v Ústeckém kraji
říjen 1918. Pro náš
národ jeden z velkých
milníků, kdy se z rakousko-uherské monarchie stal samostatný
československý stát. Událost
však zaregistrovali pouze v Praze
a v centrálních oblastech českých
zemí. V pohraničí, které obývali
převážně Němci, žili tento den
lidé běžným životem.
A právě o konci 1. světové
války a událostech, z nich vyplývajících pro české obyvatelstvo,
pojednává panelová putovní
výstava „100 let od vzniku samostatného Československa“,
která bude k vidění na různých
místech regionu až do konce letošního roku. Poslední zastávkou
bude v prosinci ústecké muzeum,
jehož pracovníci dlouhé dny připravovali tuto unikátní výstavu.
Ředitel muzea Václav Houfek je
s výsledkem celého svého týmu
spokojen a těší ho velký zájem
obyvatel Ústeckého kraje.
Na co jste museli s vaším týmem spolupracovníků myslet,
když jste dávali dohromady
tuto putovní výstavu?
Nejvíc jsme přemýšleli nad
tím, co vlastně lidem z toho
dávného roku 1918 potažmo
roku 1919 ukázat. Jak jim tuto
historickou událost představit.
Paradoxem je, že pro tak velké
milníky v historii je autentického materiálu velmi málo. Nikdo na konci 1. světové války,
kdy byla všude bída, nedostatek
jídla a lidé umírali vyčerpáním
a epidemiemi, příliš nefotil a nedokumentoval tehdejší situaci.
Dochovaný vzácný fotografický
materiál nám tak poskytla takřka
všechna muzea v našem kraji.
Texty na jednotlivé panely jsme
psali hlavně pro lidi, kteří nemají odborné historické vzdělání
a snažili jsme se stručně vysvětlit
to, proč a jak probíhaly historické události z roku 1918 na území
dnešního Ústeckého kraje.
Všichni víme, co se stalo 28.
října 1918, ale u nás na severu
byla poněkud odlišnější situace
než v Praze, že?
Je to tak. Na vystavovaných
panelech jsme chtěli odehrát ten
druhý příběh, jak to ve skuteč-
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Parní lokomotivy přilákaly na nádraží v Teplicích stovky nadšenců.

a náměstek primátora města
Teplice Hynek Hanza. Hejtman
v úvodním proslovu nezapomněl připomenout, že právě
železnice měla zásadní vliv na
rozvoj průmyslu a těžby uhlí
v Ústeckém regionu. Také vyzdvihl nové vozy, které nyní jezdí
na regionálních tratích, a že je
dobré využívat vlakovou dopravu z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí.
Po vystoupení mažoretek již
vyjeli na trasu parní lokomotivyGrimma
Šlechtična a Štokr; na některé
spoje pravidelné linky U1 nasadily České dráhy historickou
elektrickou soupravou známou
pod přezdívkou Žabotlam.

Labe

P

zeum a přispěje tak k rozvoji
turistického ruchu v této oblasti. Náměstek Komínek vyjádřil

podporu Ústeckého kraje při
obnově tratě Zubrnice – Lovečkovice.

Starosta Lovečkovic Radek Černý (druhý zleva) s náměstkem hejtmana pro dopravu Jaroslavem Komínkem při přestřižení pásky.
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Čtyři mikroregiony, čtyři výrobky nejvyšší kvality

Ú

sbíraných v regionu Českého
Švýcarska. A Dlaskův větrník je
vyráběn 100% z kvalitních základních surovin již od založení
firmy roku 2003. Přijďte ochutnat do cukráren Café Dlask ve
Varnsdorfu, na zámku ve Šluknově, a také v cukrárně U Moniky v Krásné Lípě.

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.
16° nebo Ústečan 14°, Ústecká
rychtářka 11°, pšeničné pivo
Weizenbier, Brusinka 12° polotmavý ochucený ležák. Hlavní dominantou restaurace jsou
pivní varny, ze kterých se stáčí
vlastní piva. Jak říká pan sládek:
„Vařím pro Vás vymazlené pivo
Mazel.“
Piva z produkce Pivovaru
Na Rychtě - v prostorné restauraci ve stylu staročeské pivnice
Pivovaru Na Rychtě můžete
denně ochutnat nefiltrovaná,
nepasterizovaná, tradiční metodou vařená piva z tanku. Certifikát ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
regionální produkt® náleží skupině výrobků, mezi které patří
Mazel 12° světlý ležák, Vojtěch
12° jantarový ležák, světlé speciály Rychtovar 14°, Ústecký lev

Poznej kouzlo Krušnohorských řemesel - centrum pro

ekologickou výchovu Klíny
pořádá výukové programy na
poznávání tradičních krušnohorských řemesel. Jedná se
o paličkování, výrobu typických krušnohorských hraček
ze soustružených dřevěných
prstenců, spřádání vlny na kolovrátku a vřetýnku, tkaní na tkalcovském stavu, filcování ovčí
vlny mokrou a suchou metodou,
drátkování, pletení košíků, háčkování a pletení. Programy certifikované také značkou KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®
se konají jednak v sídle centra
na Klínech, nebo v sídle zájemce
dle požadavků. Lektoři se účastní také osvětových akcí v Ústeckém kraji. Záleží pouze na Vás,
co byste si přáli vyzkoušet.

Zákusky od Dlaska - zavítejte
po jarní procházce do cukrárny
Café Dlask na regionální speciality Dlaskův větrník, Dort
tety Alenky nebo Borůvkový
řez. František Dlask získal za
své výrobky výborných chuťových vlastností mnoho ocenění.
Mnoho jeho výrobků má původ
v tradičních rodinných receptech. Dort tety Alenky je složený
z vrstev šlehačky a bílkového pečiva, Borůvkový řez je vyráběný
za použití místních borůvek

Jachtařské tréninky pro
děti, dospělé a handicapované - skvělá příležitost, jak strávit léto na Nechranicích! Czech
Sailing Centre Nechranice –
YACHT CLUB CERE poskytuje
ideální podmínky pro jachtaře
všech úrovní, pro děti, dospělé
i handicapované jachtaře. Na
Nechranicích se naučí základy
úplný začátečník, nové dovednosti získá i zkušený jachtař

v rámci individuálních tréninků
nebo skupinových jachtařských
kempů. Centrum získalo na své
služby certifikát POOHŘÍ regionální produkt®, je připraven
také zážitek na míru – jednodenní seznámení s jachtingem
„Jeden den s jachtou“, vše pod
vedením předních českých trenérů. Zájemcům je poskytnuta
plachetnice, vesta a v neposlední řadě trenér s doprovodným
člunem. Jediná nutná výbava je
tedy oblečení, kterým na začátku může být jen nepromokavá
lehká bunda, kalhoty a náhradní
pár bot. V létě se zde konají příměstské tábory v délce pěti pracovních dnů, během kterých se
naučí mladí jachtaři základům
jízdy na lodi, případně se zdokonalí ve stávajícím umění.

Českokamenický hudební festival
má certifikát Rodinné stříbro Ústeckého kraje
a má našlápnuto na dvacátý ročník v roce 2019

Den záchranářů Ústeckého kraje bavil,
pomáhal a samozřejmě zachraňoval
V
Pokračování ze strany 1
pestrém programu byla
asi největším zážitkem
záchrana zraněného člověka
z lodi pomocí vrtulníku. Na
břehu Labe sledovaly tuto
záchrannou akci stovky lidí.
Z vody pak zachraňovali utonulého také psi policejních
kynologů. K vidění byl také
pokus o osvobození eskorto-

V

vané vězněné osoby či zadržení nebezpečného pachatele
zásahovou jednotkou. Hasiči
návštěvníkům ukazovali, jaké
využití má lezecká technika.
V akci byla i jízdní policie na
koních.
Celým dnem provázel moderátor a bavič Josef Melen. Generálním partnerem akce byla
společnost NET4GAS.

Dostat člověka z havarovaného auta se snažili hasiči. Foto: Karel
Pech

Součinnost mezi jednotlivými složkami IZS musí fungovat. O tom se
přesvědčili návštěvníci Dne záchranářů Ústeckého kraje.

Z Ústí nad Labem až na Miss Universe.
Lea Šteflíčková nejkrásnější ženou ČR

D

vacetiletá rodačka z Ústí
nad Labem se v ostravském Gongu stala první červnovou sobotu Českou Miss 2018.
K tomu ještě vyhrála doprovodnou soutěž o nejkrásnější tvář.
„Být Českou Miss byl můj sen,
jsem nesmírně šťastná,“ uvedla
po skončení galavečeru novopečená vítězka.
Na dívky při velkém finále čekaly tradiční disciplíny. Nejdřív
předvedly originální národní
kostýmy od různých módních
návrhářů a odpovídaly na otázky moderátora, nechyběla promenáda v plavkách a promenáda ve večerních šatech.
„Od třinácti let se naplno věnuji modelingu, takže i kdybych

se nestala miss, určitě bych se
stejně jako teď vrhla na ten modeling,“ dodala Šteflíčková.

Lea Šteflíčková hodně cestuje
po světě a poznává nové lidi, kulturu a jídlo. Foto: Česká Miss 2018

Pyrotechnik odnáší z vody nevybuchlou munici.

e dnech 14. – 17. června se
v České Kamenici, v Děčíně a na dalších místech uskutečnil XIX. ročník mezinárodního hudebního festivalu, který
je právem zařazen do programu
Rodinné stříbro Ústeckého
kraje. Dopolední sobotní defilé
dechových orchestrů z domova
i ze zahraničí na českokamenickém náměstí vyvrcholilo
společným monsterkoncertem
osmi dechových hudeb. Zahájení sobotního programu se zúčastnila krajská radní pro oblast
kultury Jitka Sachetová a Jaroslav Horák, předseda komise

pro zahraniční vztahy Rady Ústeckého kraje.
„Tento velkolepý hudební festival se příští rok uskuteční již
po dvacáté, to je úžasné. Nejen
pro svou tradici, ale i pro svou
uměleckou úroveň, pro obrovský zájem publika a pro rozšíření
hudebních vystoupení orchestrů
i mimo hlavní pořadatelské město si právem tato akce zaslouží
být ozdobou programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje,“ pochválila radní Jitka Sachetová
pořadatele při předání certifikátu starostce České Kamenice
Haně Štejnarové.

Hudba zněla celým náměstím.

Zahraniční novináři poznali krásu Ústeckého kraje.
Navštívili porcelánku a projeli se po Labské cyklostezce

T

radiční formou prezentace
nabídky cestovního ruchu
v Ústeckém kraji jsou presstripy pro zahraniční novináře,
které pořádá Ústecký kraj ve
spolupráci s CzechTourismem.
V prvním pololetí roku 2018
navštívilo region hned několik
evropských novinářů.
Koncem března navštívili region novináři z prestižního média Lonely Planet z Velké Británie, aby objevili krásy zimního
Českého Švýcarska. „Lonely
Planet není třeba představovat,
píší reportáže z celého světa. Je
velkým úspěchem, že se k nám
podařilo dostat dva novináře,“
řekl radní pro cestovní ruch

a regionální rozvoj Ústeckého
kraje Zdeněk Matouš a dodal:
„Cílíme na zahraniční trhy každoročně, výstupy presstripů,

například série článků a reportáží, které lákají zahraniční
turisty do našeho kraje na dovolenou nebo krátký výlet, nám

Novináři mimo jiné navštívili i porcelánku v Dubí na Teplicku.

pomáhají zvyšovat návštěvnost
Ústeckého kraje“.
Dále přijel do kraje redaktor
z německého průvodce Baedeker „Böhmen (jeden z největších
průvodců na německém trhu).
Své dny strávil v Žatci, Lounech,
Litoměřicích nebo Třebívlicích.
V květnu se uskutečnil Fam trip
Travel Trade Day, kterého se
účastnili touroperátoři z Velké
Británie, z Litvy a z Nizozemska. Jejich hlavním úkolem je
rozvoj cestovního ruchu. Na
konci května přijel do regionu
štáb ruské TV Samara natáčet
reportáž o Ústeckém kraji (tématem bylo sklo, porcelán, lázeňství či bižuterie).

Ústecký kraj

červen 2018

Ústecký kraj dal na sportující mládež miliony
N
a krajském úřadě se konal
slavnostní podpis smluv
o dotacích pro sportovní kluby s mládežnickou základnou
v rámci Koncepce financování
sportů s širokou mládežnickou
základnou v Ústeckém kraji.
Osm družstev, jejichž dospělé
týmy hrají v ČR nejvyšší ligu,
získá 15 milionů korun. „Tento ojedinělý projekt, kterým se
Ústecký kraj hlásí k systematické podpoře mládežnického
sportu, přináší stabilizaci tohoto prostředí, zaručuje dlouhodobou koncepční práci s mládeží a zasáhne výrazný počet

mladých sportovců,“ prohlásil
Petr Šmíd, náměstek hejtmana.
Podle jeho slov je nezbytné, aby
děti a mladiství sportovali. Mezi
podpořené kluby patří: Dámský
házenkářský klub Baník Most:
1 153 845 korun, Asociace
sportovních klubů Lovosice:
1 153 845 korun, FK Teplice:
2 307 695 korun, Basketbalový klub Ústí: 1 153 845 korun,
SK Volejbal Ústí: 1 153 845
korun, Basketbalový klub
Děčín: 1 153 845 korun,
Piráti Chomutov: 3 461 540
korun a HC Litvínov: 3 461 540
korun.

V Labe areně v Račicích se veslovalo na
suchu. Školáci soutěžili na trenažérech

V

Račické Labe aréně se
konal druhý ročník školní
ligy veslování na trenažérech
v rámci projektu Česko vesluje. Akce, nad kterou převzal
záštitu náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Petr Šmíd, se
účastnilo patnáct škol převážně z regionu.
Soutěžila vždy osmičlenná
chlapecká, dívčí a smíšená družstva rozdělená podle tříd a ročníků. V kategorii základních škol

zvítězila ta z Klášterce nad Ohří.
Mezi středními školami brali
prvenství studenti z VOŠ, SPŠ
a SOŠS a CR Varnsdorf.
V doprovodném programu se
mohli vybraní žáci utkat v trenažérovém veslování s účastníkem
olympiády v Riu Jakubem Helešicem. Slavností vyhlášení vítězů, kdy si první tři družstva z každé kategorie odnesla medaile,
diplom, trička a kšiltovky, ukončilo příjemný den plný sportu.
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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
a ust. § 166 odst. 3 věta první zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvkové organizace
Ředitel FK Teplice Petr Hynek, společně s ostatními představiteli
klubů, přinesl na obměnu nový památeční dres. Tyto dresy budou další
čtyři roky zdobil chodbu krajského úřadu.

Teplice a Most jsou
fotbalovými vládci severu

F

otbalové hřiště Baníku Souš
v Mostě hostilo mládežnický
turnaj O pohár hejtmana Ústeckého kraje starších a mladších žáků,
který se konal pod záštitou právě
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. V kategorii mladších žáků obhájili loňský titul kluci
z FK Teplice, ve starší kategorii se
zrodilo překvapení, když se ze zlata radoval Mostecký FK.
Finále obou kategorií obstaraly týmy z Podkrušnohoří – Tep-

lice a Most. V mladších žácích
zvítězily Teplice 7:1 a v té starší
pro změnu překvapivě Most 3:2,
když využil velké marodky teplických hráčů. Poháry, medaile
a dárkové tašky předala hráčům oběma týmů předsedkyně
výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost Radmila Krastenicsová, spolu se sekretářem
Ústeckého KFS Milošem Vitnerem a trenérem mládeže Ústeckého KFS Janem Štefko.

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 21. 11. 2018.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 17. 8. 2018
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - neotvírat“.

V račicích se konal druhý ročník školní ligy ve veslování.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

Handicap mu není překážkou,
úspěšně reprezentuje mosteckou školu

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
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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: dle dohody
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 17. 8. 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“.

Předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Radmila
Krastenicsová předala vítězům trofej.

erdinand Šrámek, žák 3.
ročníku maturitního studia
oboru Veřejná správa, navštěvuje jako mnoho dalších jeho
kamarádů, Střední školu technickou v Mostě. Ač je limitovaný
svým handicapem, snaží se začlenit do kolektivu. A jde mu to
dobře, na škole již získal výuční
list v oboru Operátor skladová-

ní. Pro svůj přístup, optimismus
a povahové vlastnosti je brán
svým okolím jako silná osobnost. Dokonce se zúčastňuje
odborných veletrhů fiktivních
firem v Žatci či Sokolově nebo
tematického zájezdu školy do
Škoda Auto Mladá Boleslav
a AVIA Přelouč, kde sklízel velký obdiv průvodců.

Ústecký kraj investoval do rekonstrukce
teplické školy 30 milionů

T

eplická obchodní akademie, příspěvková organizace Ústeckého kraje, prošla
v posledních deseti měsících
rozsáhlou rekonstrukcí. Nyní
se téměř stoletá budova pyšní
novou fasádou i střechou za 30
milionů korun. Slavnostního
ukončení rekonstrukce se zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, náměs-

tek hejtmana pro oblast školství
Petr Šmíd a další významní hosté a partneři školy.
V rámci rekonstrukce byly
obnoveny štukové prvky fasády,
očištěn a doplněn fasádní obklad. Na budově byla vyměněna
okna, jednalo se o zhotovení
repliky původních špaletových
oken. Vyměněna byla také střecha a půda byla zateplena.

Ferdinand Šrámek se svými spolužáky při výuce výpočetní techniky
s odbornou učitelkou Alexandrou Krištofíkovou.

Stovky dětí vyměnily školní lavice za sportování.
Akce, kterou podpořil náměstek hejtmana, nadchla.

N

a atletickém stadionu
v Chomutově se uskutečnila sportovní událost pro děti
a mládež „Den dětí plný sportu
a pohybu“, kterou uspořádala
Asociace sportu dětí a mládeže
a za podpory mimo jiné i Ústeckého kraje.
Akce, jejímž cílem je popularizace sportování navazuje na
dlouhodobě realizovaný projekt
„Sport a pohyb dětem“, který
probíhá ve školách a sportovních
klubech po celém Ústeckém kraji.
Pro téměř devět stovek dětí
bylo připraveno 15 stanovišť

a každé dítě po absolvování
disciplín získalo od pořadatelů medaili, diplom a celá třída
společnou odměnu. Následně
mohly děti využít několik atrakcí
včetně stanoviště funkčního tréninku pod vedením mistrů světa
ve sportovním aerobiku Davida
Holzera a Jana Novosada.
Děti na akci přijel podpořit
náměstek hejtmana pro školství
Petr Šmíd, který převzal nad
akcí záštitu, trenér hokejových
Pirátů Chomutov Vladimír Růžička a hokejisté Litvínova Viktor Hübl a František Lukeš.

Děti prožily v Chomutově pěkný sportovní den.

Ústecký kraj
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V Rumburku si připomněli vzdor český vojáků
oslavami i pietou. V Mostě se bojovalo
R
umburk má za sebou jednu
z největších akcí letošního
roku – oslavy 100. výročí Rumburské vzpoury. Největší zájem
byl o rekonstrukci bitvy československých legionářů na Transsibiřské magistrále u Zlatoustu
v roce 1918. Ke kolejím pod rozhlednu Dymník tak dorazily tisíce
lidí, aby tu zhlédli napadení štábního vlaku bolševiky.
Tisíce přihlížejících mohli vidět taktické manévry, střelbu,
vojenskou techniku či hrdinství
a zbabělost vojáků. Další program oslav pokračoval u pomníku Rumburské vzpoury, kde se

Takto se bojovalo V Mostě…

uskutečnil pietní akt, na němž
promluvil starosta města Jaroslav Sykáček.
Velkolepou oslavou sta let od
vzniku republiky si připomnělo
i město Most. Ta začala v areálu
děkanského kostela československou státní hymnou. Program oslav vzniku Československa začal kulturou (všechna
vystoupení byla zahalena do
prvorepublikového hávu), vrcholem programu pak byla rekonstrukce bitvy o Most.
Improvizované bojiště vyrostlo podél železniční tratě
a jako pódium divákům poslou-

… a takto v Rumburku. Foto: Zdeněk Novák

žil svah proti rybníčku. Ani po
ukončení hlavního programu
oslavy zcela neskončily, protože přítomné pobavilo divadelní

představení Osudy dobrého
vojáka Švejka. Pořádání oslav
výročí finančně podpořil také
Ústecký kraj.

V soutěži Stejná šance se rozdávaly ceny pro
Ústecký kraj má neonatologickou kliniku
společensky odpovědné firmy a jejich pracovníky - výsledek spolupráce UJEP a Krajské zdravotní

N

a Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnilo
slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola soutěže Stejná šance
– Zaměstnavatel 2018 a Kolega 2018. Jednalo se o 8. ročník
soutěže, která se konala v sedmi
krajích. V tom ústeckém převzal
záštitu nad akcí 1. náměstek
hejtmana Martin Klika.
Pořadatelem soutěže v Ústeckém kraji byla obecně prospěšná společnost Agentura Osmý
den, o. p. s., která podporuje lidi
se zdravotním znevýhodněním
při přechodu na trh práce. Do
krajského kola bylo v kategorii
Zaměstnavatel 2018 přijato 64
nominací pro 39 firem, které
vyhodnotila odborná komise.
„Potěšilo mě, že vítězem letošního ročníku se stala malá firma Jaroslava Formánka, která
provozuje řeznictví a uzenářství
v Rumburku,“ uvedla ředitelka Agentury Osmý den Zuzana
Thürlová. Na druhém místě se
umístilo ústecké call centrum

Attigente Group. Na třetím
místě se shodným počtem bodů
umístily dvě restaurace KFC firmy AmRest; jedna z Ústí nad Labem a druhá z Chomutova.
Cílem soutěže Zaměstnavatel
– Kolega 2018 je ocenit zaměstnance se zdravotním hendikepem
za jejich odvahu a aktivní přístup
k budování své pracovní i životní
kariéry. Na výzvu: „Nominujte
svého kolegu!“ zareagovalo 46

nominací ve prospěch 23 zaměstnanců ze 14 různých firem. Za
nejlepšího kolegu byl letos vyhlášen pan Václav Skřivánek, který
pracuje ve Školní jídelně Děčín
IV, Jungmannova, p. o. Druhé
místo obsadila masérka Kamila
Pavlíková z TyfloCentra Ústí nad
Labem a třetí místo Petr Kumstát, sociální pracovník a jednatel
Asociace vozíčkářů a zdravotně
i mentálně postižených.

Ocenění v kategorii Zaměstnavatel roku 2018.

Hejtman zahájil 3. ročník otevřeného
mistrovství v orbě Ústeckého kraje

K

de jinde než v kraji nejznámějšího oráče, Přemysla Oráče, se mohlo odehrát mistrovství v orbě.
Právě v Bohušovicích nad Ohří se uskutečnil již třetí
ročník otevřeného mistrovství v orbě Ústeckého kraje, který zahájil hejtman Oldřich Bubeníček.
„Založila se zde v kraji hezká tradice, což dokazuje už letošní třetí ročník. Dnešní mistrovství
v orbě je oslavou zemědělství, které má rozhodně
nezastupitelnou a významnou úlohu v hospodářství. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem,
kteří každoročně půdu obdělávají a pečují o ni.
A dnešním soutěžícím přeji rovnou brázdu,“ řekl
při zahájení hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, pod jehož záštitou se mistrovství konalo.
Své síly na poli u Bohušovic změřilo 20 oráčů
z celého kraje v pěti kategoriích. Nejen soutěžící,

ale i rozhodčí to neměli jednoduché. Hodnotilo
se patnáct kritérií jako je hloubka, šířka i rovnost
brázdy nebo zaklopení organických zbytků.

Soutěžící a jejich stroje.

D

alší univerzitní klinika se
zaměřuje na péči o novorozence. Jedná se o již jedenácté klinické pracoviště, které Univerzita
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
provozuje společně s Krajskou
zdravotní, a. s. – Masarykovou
nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.
Slavnostní ustanovení Neonatologické kliniky se uskutečnilo
v prostorách Vzdělávacího institutu Masarykovy nemocnice.
Zúčastnili se ho za UJEP zejména prorektor pro vědu UJEP
Martin Novák, děkan Fakulty
zdravotnických studií Zdeněk
Havel, za Krajskou zdravotní
předseda představenstva Jiří
Novák a generální ředitel KZ
Petr Fiala a za Ústecký kraj náměstek hejtmana pro zdravotnictví Stanislav Rybák.
Zřízení další kliniky má stěžejní důležitost pro ústeckou fakultu zdravotnických studií, která
usiluje o to, aby se Masarykova

Ocenění v kategorii Zaměstnavatel roku 2018.

nemocnice stala fakultní nemocnicí. Prostřednictvím klinik
UJEP i nemocnice spolupracují
v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje v oborech, které
poskytují způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání. „Chtěl
bych ocenit spolupráci ústecké
univerzity a Krajské zdravotní.

Mladí fotbalisté z Regionální fotbalové akademie
Ústeckého kraje změřili síly s kluky z Ostródy

Č

tyři dny zažili díky podpoře Ústeckého kraje jiště, na kterém se konala neslavnější středověká
mladí hráči Regionální fotbalové Akademie bitva u Grunwaldu či trochu zábavy. Velké poděÚsteckého kraji v partnerské Ostródě. Oplatili kování patří Ústeckému kraji za možnost, kterou
tímto návštěvu polského týmu z října loňského nám svým partnerstvím dal a rovněž tak polské
roku a sehráli dvě dvojutkání s domácí Akademií straně, která pro nás připravila bohatý program.
Pilkarskou Ostróda.
Vzájemná spolupráce bude pokračovat opět v ÚsS výjimkou zraněných hráčů a hráčů z U14 z Mos- teckém kraji.
tu a Ústí nad Labem vyjel do Ostródy kompletní kádr
včetně realizačního týmu. Kategorie U14 svůj duel
s místním týmem U15 vyhrála 9:4 (v odvetě však
padla 0:3). Ještě těžší úkol stál před naší patnáctkou.
Domácí postavili tým mladšího dorostu, tedy U16/
U17 a bylo to znát. „Vůbec mi to nevadí, naopak, vítám tyhle hodně těžké zápasy. Kluci si sáhli na dno
svých sil a proti fyzicky vyspělému soupeři uspěli,“
hodnotil navzdory porážce 1:3 šéftrenér Tomáš Heidenreich. V odvetě se hrálo nerozhodně 2:2.
Kluci si kromě sportu užili také prohlídku města, prohlídku místní rarity plavebního kanálu, bo- Česko-polská spolupráce pokračuje.

Svobodová: Věděla jsem, že zájem o pasivní domy bude

Ú

stecký kraj v roce 2017 vypisoval již druhým rokem
dotační titul pro začínající podnikatele. Dnes představujeme
dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Před několika lety jsem se začala zajímat o energeticky úsporné domy, zdravé vnitřní prostředí a možnosti většího použití

přírodních materiálů pro stavbu.
Chtěla jsem se tímto směrem vydat i při své práci, ale investoři,
pro které jsme v zaměstnání pracovali, po nás žádali projektování tradičních staveb.
Neměla jste obavu z rizika?
Určitou obavu jsem samozřejmě měla, ale z různých průzkumů bylo zřejmé, že v této oblasti
není trh nasycen a do budoucna

Jméno a příjmení:

Eva Svobodová

Věk:

33

Vzdělání:

vysokoškolské
(ČVUT, obor Architektura a stavitelství)

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání:

Projektování v nízkoenergetickém
a pasivním standardu

se bude počet domů postavených v nízkoenergetickém a pasivním standardu zvyšovat.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Tušila jsem, že bude nějakou
dobu trvat, než se najdou klienti, kteří budou chtít navrhnout
pasivní nebo nízkoenergetický
dům, ale s tím jsem počítala
a v počátku jsem podle očekávání měla především zakázky na
projektování klasických staveb.
Věděla jsem ale, že zájem o pasivní a nízkoenergetické domy
bude. Dnes se na mě již klienti
s tímto přáním obrací.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje
Začala bych podnikat i bez dotace, ale pro takovéto zaměření

Ústecký kraj se stále snaží zkvalitňovat zdravotní péči a to jde
ruku v ruce s kvalitním vzděláváním. Nová neonatologická
klinika je součástí jednoho z 12
perinatologických center v České republice a na to můžeme být
právem hrdí,“ řekl náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.

bych neměla dostatek financí
na to nejdůležitější, a to jsou odborné vzdělávací kurzy a kvalitní
počítačové a programové vybavení pracovny. Časem bych se
určitě tímto směrem stejně vydala, ale trvalo by déle, než bych
si potřebné peníze našetřila.
K čemu jste dotaci především využila?
Dotaci jsem využila na nákup vybavení, které je nutné
pro práci a expedici projektů,
včetně softwaru pro vizualizace a jedinečného programu pro
návrh pasivních domů. Dále
jsem z dotace platila odborné
vzdělávací kurzy týkající se pasivních a nízkoenergetických
staveb a energeticky úsporných
rekonstrukcí.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

V budoucnu bych se chtěla
ještě více zaměřit na používání
přírodních materiálů.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?

Dobře se zorientovat na trhu
a prověřit, zda bude o službu
zájem. A dále počítat s časovou
náročností činností nezbytných
pro rozjezd podnikání.

Ústecký kraj

červen 2018
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Barevný region opět ukázal bohaté tradice národnostních menšin

krátce

F

N

estival různých tradic, kultury a gurmánských specialit opět po roce zaplnil Lidické
náměstí v Ústí nad Labem. Konal se zde již čtvrtý ročník Barevného regionu, který už má
své tradiční místo v květnovém
kalendáři akcí. Zahájení se ujal
předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel Vodseďálek.
K vidění byla prezentace tradiční kultury Bulharska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny,
Vietnamu, Německa i židovské
a romské komunity. „Náš region
je pestrý nejen z hlediska ekonomického potenciálu a přírod-

ních krás, ale i skladbou obyvatelstva, jehož neodmyslitelnou
součástí jsou národnostní menšiny. Právě tato akce veřejnost
seznámila s národními zvyky
a kulturou menšin žijících v našem kraji. Věřím, že tato akce
přispěje k lepšímu vzájemnému
poznání,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Na programu byla řada hudebních i tanečních vystoupení.
Vystoupil zde ukrajinský kolektiv
Džerelo a poprvé také taneční
a hudební soubor z ukrajinského
Zakarpatí. Právě se Zakarpatskou
oblastí na Ukrajině uzavřel Ústecký kraj v loňském roce smlouvu

a náměstí 1. máje v Chomutově
se konal Krušnohorský Regiofest, akce zaměřena na přehlídku
regionálních produktů formou trhu.
Své výrobky, služby nebo zážitky zde
prezentovali zejména držitelé regionální značky KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®. Certifikáty této značky předal nově oceněným hejtman Oldřich
Bubeníček.

Ž

Účinkující z národnostních menšin nabídli divákům pěknou zábavu.

o vzájemné spolupráci. Na akci
dorazil také izraelský velvyslanec
J. E. Daniel Martin Meron, který
byl na oficiální návštěvě Ústecké-

ho kraje, během níž navštívil, také
společně s Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana, Střední školu
v Děčíně – Libverdě.

Soubor Lužičan pečuje o zvyky
Třebívlice ožily domácím
i zahraničním folklorním uměním a tradice - IX. ročník Mezinárodního

T

řebívlický přírodní amfiteátr ožil Mezinárodním
folklorním festivalem České
středohoří. Průvodem od vinařství odstartoval jeho již osmý
ročník. Festival uspořádala XIX.
Župa sdružených obcí Baráčníků Teplice. Akci si nenechal ujít
také hejtman Oldřich Bubeníček s rodinou a krajská radní pro
kulturu Jitka Sachetová.
„Velmi si vážím práce organizátorů, bez nichž bychom se
zde v tomto krásném prostředí
zámeckého parku nesetkali. Na
festival jezdím každoročně a jsem
rád, že se lidové tradice stále
uchovávají a každoročně nám

tak zde svoje umění představuje
několik kultur,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
K vidění byla folklorní vystoupení souborů z Číny, Indonésie,
Polska a Slovenska. Vystoupil
zde dokonce brazilský soubor
Zulay, ale nechyběla ani domácí produkce v podání Třebenických sluníček. Součástí bohatého doprovodného programu
byly soutěže nejen pro děti, ale
i dospělé. Soutěžilo se v konzumaci jahodových knedlíků nebo
kousání koláče. Akce se konala
pod záštitou hejtmana Oldřicha
Bubeníčka a za finanční podpory Ústeckého kraje.

folklorního festivalu Krásná Lípa

P

o dvou letech se do Krásné
Lípy vrátil tradiční Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa,
který pořádá soubor Lužičan. Během dvou dní vystoupilo na jeho
devátém ročníku přes dvě stě účinkujících. Představily se soubory
z Moravy, Slovenska, Lotyšska,
Polska a dalších evropských zemí.
Nejsevernější oslavu lidového
umění a tradic u nás si nenechala
ujít krajská radní pro kulturu Jitka
Sachetová, která organizátorům
předala certifikát Rodinného stříbra Ústeckého kraje.
„Do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje řadíme
významné akce, které dokonce

svým významem přesahují hranice našeho regionu, což mezinárodní folklorní festival rozhodně je. Jsem ráda, a za to chci
poděkovat pořadatelům, že tato
akce má ve Šluknovském výběžku svou tradici,“ řekla radní Jitka
Sachetová při předávání certifikátu pořadatelům. „Zařazení
do programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje si velmi vážíme.
Tento festival si klade za cíl zvýšení povědomí o tradiční lidové
kultuře v našem regionu a přiblížení nejen domácího, ale i zahraničního folkloru široké veřejnosti,“ dodala organizační ředitelka
festivalu Naďa Semelková.

áci mateřských, základních
i středních škol z celé České republiky soutěžili od února do května
ve sběru nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení a baterií. Díky
soutěži EkoEDA vytřídili 24 747
kg. Nejaktivnější byly přitom děti z Mateřské školy Dušníky
v Ústeckém kraji. Ty odevzdaly k recyklaci přes 7 tun nepotřebného elektra.

O

smdesát skautů z kraje Přemysla Oráče se zúčastnilo mezinárodního kempu, který se letos konal
v Belgii, kam přijelo tři a půl tisíce
skautů z celé Evropy. Děti ve věku
11 až 17 let prožily společně s dalšími skauty dny plné zábavy
a aktivit.

V

neděli 22. července se od 10
hodin uskuteční u památníku
na hřbitově v Žatci pietní akt k 75.
výročí vypálení Českého Malína na
Volyni. Akci pořádá Sdružení Čechů
z Volyně pod záštitou starostky města Žatec Zdeňky Hamousové.

N

ovou mobilní aplikaci eScribeDroid představili na krajském úřadu při příležitosti jednání
krajského shromáždění Národní
rady osob se zdravotním postižením
Ústeckého kraje. Aplikace obsahuje
online služby simultánního přepisu mluvené řeči umožňující
osobám se sluchovým handicapem bezbariérově a plnohodnotně komunikovat kdekoliv v terénu.

N

a děčínskou Střelnici přilákala
rodiny s dětmi akce „Tancujeme s radostí“, která se uskutečnila
při příležitosti červnových oslav
Dne dětí i konce školního roku.
Nechyběl doprovodný program a soutěže pro děti. Akce se
zúčastnila předsedkyně krajského výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Radmila Krastenicsová.
V Třebívlících to hrálo všemi barvami.

Hlavní program zahájil průvod souborů. Na snímku je domácí Lužičan.

PROGRAM FESTIVALU:
3. 7. 2018 od 18.00 hodin
Protestantský kostel, Großrückerswalde

Slavnostní koncert v partnerské obci
Jaroslav Svěcený - housle
Lukáš Sommer - kytara
4. 7. 2018 od 19.30 hodin
Zámek - nádvoří zámku

vstupné: 400 Kč

Miroslav Žbirka s kapelou
Jaroslav Svěcený - host večera
5. 7. 2018 od 19.30 hodin
Kostel Nejsvětější Trojice

vstupné: 250 Kč

Jaroslav Svěcený a Magistri
Premiérový koncert orchestru příčných ﬂéten.
Jaroslav Svěcený - housle
Magdalena Tůmová Bílková - ﬂétna
Zdeňka Žádníková Volencová - průvodní slovo
6. 7. 2018 od 19.30 hodin
Zámek - nádvoří zámku

vstupné: 250 Kč

Na Vivaldiho!

Jaroslav Svěcený - housle a role Antonia Vivaldiho
Zdeňka Žádníková Volencová - role Anny G. a Camilly V.
Michaela Káčerková - virginal
Virtuosi Pragenses Collegium

Město Klášterec nad Ohří,
Zámek Klášterec nad Ohří
a agentura Subiton uvádějí

4. - 8. července 2018

7. 7. 2018 od 19.30 hodin
Velký renesanční sál zámku

Zámek Nový
Hrad patřil těm
nejmenším. Den
dětí se vydařil

S

tovky návštěvníků, a hlavně
ti nejmenší, si přišli první
červnovou neděli užít Den dětí
na zámek Nový Hrad do Jimlína
u Loun. Krásné prostory zámeckého nádvoří se zaplnily dětmi,
pro které byla připravena řada
atrakcí. Dílničky pro děti, karnevalová diskotéka, soutěže, historický šerm v podání skupiny
Balestra nebo pohádky pana Pohádky. To vše čekalo na návštěvníky zámku. Příchod do areálu
zpestřily dětem i dospělým animátorky v kostýmech vodníků,
které rozdávaly sladké odměny.
Na Den dětí dorazilo téměř dva
tisíce návštěvníků.

vstupné: 250 Kč

Sváteční koncert
Jaroslav Svěcený - housle
Karolína Žmolíková - soprán
Václav Mácha - klavír

Klášterecké
hudební prameny
2018

8. 7. 2018 od 14.00 hodin
Velký renesanční sál zámku

14. ročník letního hudebního festivalu
a mezinárodních houslových kurzů

Julie Svěcená - housle
Jitka Hosprová - viola
Jaroslav Svěcený – housle
Jun Kim (Korea/USA)
Severočeská ﬁlharmonie Teplice

květnu odstartovalo hlasování
v dalším ročníku soutěže DestinaCZe, jejímž cílem je propagace
unikátních turistických míst v České
republice. I letos má Ústecký kraj,
resp. Dolní Poohří své želízko v ohni. V kategorii „Česko
jede“ se o titul uchází Cyklostezka Ohře. Hlasovat můžete na
www.ceskozemepribehu.cz/destinacze.

M

ostecký hipodrom se na jeden
den zaplnil dětmi. Všech osmnáct mateřských škol v Mostě se
v rámci akce „Školkohraní“ prezentovalo pódiovými vystoupeními; a to
vše za dohledu hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.

V

Lovosicích je mužská házená na velké úrovni. Stejně tak
i v kategorii mladších žáků. Ti se zúčastnili finálového
turnaje MČR v desetiboji (např. hod míčem, sprint či samotná házená). Nakonec si žáci ve velké konkurenci odvezli zlaté
medaile.

P

amátník Terezín vyhlásil výsledky celostátní literárně-výtvarné soutěže, letos s titulem Domov. V kategorii výtvarné (studenti
SŠ) se umístila na 1. místě Tereza
Piskláková ze ZUŠ Litoměřice, třetí
skončila Sarah Vokina ze SŠ obchodu a služeb Teplice. V literární soutěži byla třetí žákyně Barbora Ničová ze ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem.

V

vstupné: 50 Kč

Mládí na pódiu

Festivalový koncert účastníků houslových kurzů.
Václav Mácha - klavírní spolupráce
8. 7. 2018 od 19.30 hodin
Zámek - nádvoří zámku

V

vstupné: 250 Kč

Mozart v Klášterci

http://kultura.klasterec.cz

Děti měly o zábavu postaráno.

akademickém roce 2018/2019
se otevírají v Institutu studia
Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO v Mostě programy studijních
oborů v kombinované (dálkové) formě: Bakalářské studium (Ekonomika a řízení v oblasti surovin, Zpracování a zneškodňování odpadů,
Těžba nerostných surovin a jejich
využívání. Navazující (magisterské)
studium (Ekonomika a řízení v oblasti surovin, Zpracování
a zneškodňování odpadů, Těžba nerostných surovin a jejich
využívání, Technologie a hospodaření s vodou). Termín podání přihlášek do 15. 8. 2018 na https://www.hgf.vsb.cz/
cs/ nebo informace u pí. Herudkové, tel. +420 597 325 706,
VŠB-TUO v Mostě, tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most (v areálu Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí).

Ústecký kraj
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Litvínovský letní stadion hostil
31. sportovní hry seniorů Ústeckého kraje

N

a čtyři stovky seniorů z celého Ústeckého kraje si
daly dostaveníčko v Litvínově,
kde se pořádaly 31. sportovní
hry seniorů. Při tomto tradičním
klání měřilo síly v nejrůznějších
disciplínách 32 družstev. Týmy
přijel podpořit také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Akce pro seniory, která je letos
zároveň i krajskými sportovními
hrami, se koná dlouhodobě pod
záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka, který akce pro seniory
každoročně podporuje. „Dou-

fám, že jste si hezky zasoutěžili
při vašem každoročním sportovním klání a užili si slunečného
počasí,“ řekl před vyhlášením
výsledků hejtman Bubeníček.
Letos se stali nejlepším družstvem senioři z Horního Jiřetína. Vyhráli již potřetí v řadě,
a proto si z Litvínova odvezli
putovní pohár. Navíc je čekají
ještě republikové hry, na kterých
budou reprezentovat ústecký region. Na druhém místě skončil
Most II. a třetí senioři z Loučné.
Své ceny dostalo i 27 nejlepších
mužů a žen.

Č

tyři sta kilometrů zvlněnou
krajinou
Šluknovského
výběžku ve čtyřech dnech. Pět
náročných etap, ve kterých se
pojede opravdu na doraz. To vše
nabídne XXXI. ročník mezinárodního etapového cyklistického
závodu Tour de Feminin 2018.

Od 5. do 8. července se o prvenství poperou dvě stovky závodnic z celého světa. Prestižní
závod „O cenu Českého Švýcarska“ má nejen v regionu svou
tradici. I z toho důvodu je závod
zařazen do programu Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

Do Šluknovského výběžku
přijedou také závodnice z Japonska. Loni startovaly vůbec poprvé.

Mladí fotbalisté si odvážejí do Ostravy zlato
N
kého kraje Oldřich Bubeníček,
pod jehož záštitou se celý turnaj
konal.
Ústecký kraj v turnaji reprezentovala ZŠ Zdeňka Štěpánka
v Mostě (7. místo) a ústecká ZŠ
Rabasova (13. místo). „Věřím,
že jste si dvoudenní sportovní
zápolení užili. Vítězům blahopřeji, ostatním přeji, aby měli
pro fotbal stále tak velký zápal
jako jsem viděl zde na turnaji,“
promluvil k zúčastněným na
slavnostním ukončení hejtman
Oldřich Bubeníček. Patronem
letošního ročníku byl Jaromír
Zmrhal, prvoligový fotbalista
pražské Slavie.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily. Správně jste na obrázku
poznali kapličku u Vojnína.
Na výhru se může těšit: Benedikt František z Klášterce nad
Ohří, Jan Masopust z Roudnice nad Labem a Tereza Urbanová z Lomu.

rozcinká zvoneček v ruce kostlivce a figurky se rozpohybují. Tento orloj patří mezi čtyři
funkční orloje v České republice. Víte, kde se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 18. července 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.

Před vyhlášením výsledků se konalo vystoupení některých družstev. Choreografie jednotlivých týmů sklidily ovace.

Cyklisté z celého světa na Tour de Feminin

efalšovaná radost propukla po závěrečném
hvizdu finálového zápasu 21.
ročníku Mc Donald´s Cupu, ve
kterém se z vítězství na Městském stadionu v Ústí nad Labem radovali žáci ZŠ Klegova
z Ostravy. Ti vyhráli nad kluky
z královehradecké ZŠ Sever
4:1.
V krajském městě se na největším fotbalovém turnaji pro
žáky základních škol během
dvou dnů utkalo 16 nejlepších
týmů z ČR. V zápase o bronz
uspěli kluci ze ZŠ Heyrovského
Olomouc. Těm předával medaile a pohár hejtman Ústec-

červen 2018

Radost kluků z úspěchu byla obrovská.

Za dnešní hádankou se tentokrát vydáme na Lounsko,
kde se nachází turisticky vyhledávaný komplex. Právě zde
můžete vidět orloj, který je oslavou národního nápoje – piva.
Orloj tvoří ocelová konstrukce
o rozměrech čtyřikrát sedm
metrů, která je potažená měděným reliéfem. Je zde vyobrazena alegorie života pěstitelů
chmele a pivařů. Podobně jako
v Praze se každou celou hodinu

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Jedinečná výstava Od Alexandra k Čingischánovi, poprvé představená v Čechách,
nabídne fascinující pohled na
starobylou Hedvábnou cestu,
legendární eurasijskou „dálnici“, která spojovala od starověku Evropu s Dálným východem. Sbírka představí zbraně
a další předměty z Číny, Indie,
Persie, Blízkého východu či
jihovýchodní Evropy. Uvidíte
zlatý královský pohár z doby
Alexandra Velikého, velký čínský generálský meč starý více
než 2000 let a poklad zakopaný
ve střední Asii před Čingischánem a řadu dalších úžasných
předmětů. Výstava potrvá do
22. července.

OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

Dynamická jubilejní výstava
130 let Muzea v Mostě představí historii muzeí na Mostecku a nejzajímavější sbírkové
předměty a jejich příběhy. Výstava bude pravidelně obměňována a potrvá až do konce
roku.

OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Do konce července je v muzeu
k vidění putovní panelová výstava Československé legie, kterou
v rámci projektu „Legie 100“
připravila Československá obec
legionářská u příležitosti oslav
100 let vzniku Československé
republiky.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Stará radnice, ve které dnes
sídlí oblastní muzeum, je významnou renesanční stavbou severních
Čech. Jaké osudy tuto budovu
provázely, jaké architektonické
zajímavosti ukrývá a jakých historických událostí byla svědkem,
se návštěvníci dozvědí právě na
výstavě Jak šel čas … s muzeem,
která potrvá do 2. září.

GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI
NAD LABEM

Letos je to přesně 150 let od
položení základních kamenů Národního divadla. Jeho stavba se
stala nejvýraznějším projektem
obrozeneckého hnutí, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva.
Na umělecké výzdobě se podílela
skupina významných malířů a sochařů. Vyzvednutí základního
kamene z hory Říp dne 11. května
1868 a jeho následná cesta a slavnostní předání v Praze, se stalo
jednou z nejvýznamnějších událostí 19. století v dějinách Podřipska. Výstava Národ sobě připomene tyto slavné dny v dobovém
kontextu a představí umělecká
díla spjatá s výzdobou Národní
divadla. K vidění do 9. září.

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Do konce září představí Muzeum Rumburk výstavu Velká válka
v korespondenci a artefaktech,
která líčí události války prostřednictvím dochované korespondence a signifikantních předmětů.

křížovka o ceny

O

tázka Odkud se do Ústí přesunul děj seriálu Rapl? byla tajenkou naší květnové křížovky. Odpověď na ni byla: z Jáchymova
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Iveta Zachariášová z Mostu, Miluše Danešová z Hluban, Slávek Frýba z Varnsdorfu, Miloslav Mühle z Ústí
nad Labem a Martin Libiak z Kadaně. Všem k výhře upřímně blahopřejeme! I naše červnová 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.
července 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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