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Dopravní společnost ÚK

145 let SDH Kryry

Letošní Josefínské slavnosti

NÁMĚSTEK
KOMÍNEK O DOPRAVĚ

MĚSTO SLAVILO
VÝROČÍ HASIČŮ

TISÍCE LIDÍ ZAPLAVILY
PEVNOST V TEREZÍNĚ

slovo hejtmana

Vážení a milí čtenáři krajských novin,
podzim bývá nejen ve znamení sychravého počasí, ale u institucí, ať komerčních
či státních, i dobou příprav rozpočtů a hospodaření pro další rok. Na krajském úřadu
tomu není jinak. Jsme si vědomi toho, že
právě v těchto dnech se řada menších organizací velmi zamýšlí nad tím, kde získat
finance na svou činnost.
Právě z toho důvodu jsme se rozhodli,
že několik dotačních titulů pro rok 2019
vyhlásíme ještě letos na podzim. Aby mohly všechny instituce
i spolky, které s žádostmi uspějí, počítat s financováním hned od
ledna a také si mohli sami získané finance rozprostřít do celého
roku. K tomuto kroku nás vedla i nedávná zkušenost v oblasti
sociálních služeb, kdy řada zařízení ještě během roku nevěděla,
kdy k nim peníze z ministerstva dorazí a kdy je budou moct také
využít. Takovým nepříjemným situacím už nechceme organizace
vystavit. Právě proto například sportovní kluby v rámci koncepce
sportu či kulturní zařízení budou moct žádat v dotačních titulech
o podporu ještě v nejbližších týdnech.
Zajištění finančního rámce například pro takzvaný program
koncepce sportu, ze kterého je podporována mládežnická základna klubů, jejichž dospělé týmy hrají nejvyšší českou ligu. Z financí si pak kluby například hradí provoz pro tréninky mládeže,
soustředění nebo vybavení. Od začátku roku, tak bude pak na
zodpovědnosti každého z nich, jak s financemi naloží. Já věřím,
že ve všech odvětvích jen ku prospěchu a pro ještě lepší rozvoj
našeho kraje.
Váš hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
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Davy lidí slavily výročí s Masarykem
V

rcholné víkendové oslavy
100. výročí od vzniku Československa v našem kraji jsou
již za námi. Ještě než tisíce návštěvníků zavítaly na litoměřické
výstaviště a užily si nostalgický
návrat do minulosti plný zážitků,
uskutečnila se netradiční tisková
konference i s herci, které jste
měli možnost během slavnostního víkendu potkat v prostorách
areálu Zahrady Čech.
Právě víkendový program představil zástupcům médií T. G. Masaryka spolu s ceremoniářem, který
se postaral o provázení návštěvníků v rámci oslav. Na programu
oslav byly například speciální komentované prohlídky pro školy,
které se uskutečnily v pátek. V sobotu a v neděli si pak veřejnost užila
kromě bohatého historického programu i předávání cen SeniorArt
nebo Záslužných medailí a Medailí
hejtmana Ústeckého kraje.
Vzhledem k uzávěrce krajských
novin v závěru měsíce vám přineseme rozsáhlou galerii a ohlédnutí v dalším čísle krajských novin.

Unikátní obraz Alfonse Muchy odhalilo mostecké muzeum

O

blastní muzeum v Mostě
představilo velkoformátový obraz s alegorickým zpodobněním bohatství, který vytvořil
malíř Alfons Mucha pro bankovní dům v Mostě. Vernisáže se
zúčastnila také krajská radní pro
kulturu Jitka Sachetová a řada
dalších hostů. Mezi nimi byli
dokonce pamětníci, kteří obraz
pamatují z dob, kdy v mostecké
bance pracovali.
V úvodu vernisáže přítomné
přivítal ředitel muzea Michal
Soukup a kurátorka výstavy Jitka Šrejberová přítomné seznámila s historií obrazu Alfonse

Muchy a osvětlila, proč obraz
není kompletní. „Část obrazu
vyřízla zřejmě sama banka při
instalaci, což Muchu velmi rozezlilo. Bohužel obraz je tak nenávratně poničen a ani historici
netuší, kde část obrazu je,“ řekla
kurátorka Jitka Šrejberová. Obraz léta unikal pozornosti odborníků i širší veřejnosti, zřejmě vlivem politických událostí konce
30. let, kdy byl po Mnichovské
dohodě sňat ze stěny a během
války uschován. Budova záložny
byla zbourána v roce 1977 spolu
s většinou starého města, které
ustoupilo těžbě uhlí. Nedlouho
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poté byl obraz darován mosteckému muzeu, kde byl uložen.
„Jsem velmi ráda, že se obraz,
který byl tolik let uložený ve
sbírce muzea, může představit
široké veřejnosti a právě v tento
významný rok, kdy si připomínáme sté výročí vzniku Československa,“ řekla krajská radní
Jitka Sachetová.
Obraz Bůh Mamon (jak bylo
dílo označeno při zápisu do sbírky), o rozměrech 2,4 x 4,6 m, byl
namalován v roce 1937 pro novostavbu České záložny na I. náměstí v Mostě. Dílo bude v muzeu vystaveno až do roku 2019.

Ředitel muzea Michal Soukup před velkoformátovým obrazem, vpravo pak radní pro kulturu Jitka Sachetová.

Tatíček Masaryk. První československý prezident na setkání s novináři zkoušel, jak se před sto lety obsluhoval
gramofon.
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Můj názor: ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE. SNÍŽÍ SE TAK NEJISTOTA PRO ORGANIZACE

NAVŠTÍVILI NÁS

Hejtman poblahopřál vicemistryni
Evropy v chůzi Anežce Drahotové

O

ldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje, přivítal na
úřadu po dvou měsících od jejího triumfu na Mistrovství Evropy v Berlíně stříbrnou chodkyni
a rodačku z Rumburku Anežku
Drahotovou. Setkání byl přítomen také Petr Šmíd, náměstek
pro školství, mládež a sport.
Hejtman Drahotové poděkoval za vzornou reprezentaci na
evropském šampionátu. Stříbrná medaile byla pro ni tím
největším úspěchem v její dosavadní kariéře. „Závod v Berlíně
jsem se nesmírně užila. Podél

trati a i na stadionu se na nás
přišlo podívat strašně moc lidí,
kteří nám po celou dobu závodu
fandili. Nezapomenutelný zážitek,“ vzpomíná třiadvacetiletá
sympatická atletka.
Příští rok se uskuteční na
přelomu září a října Mistrovství
světa v katarském Dohá. „Bude
to každopádně zajímavá zkušenost, kvůli velkým teplotám
se poběží až o půlnoci,“ vyhlíží
další postupný cíl rumburská rodačka a jedním hlasem dodává:
„V roce 2020 je olympiáda v Tokiu, pak se uvidí, co dál.“

Anežka Drahotová prožívá úspěšné období.

Ústecký kraj ocenil dárce
krve za 120 a více odběrů

T

éměř 40 bezpříspěvkových
dárců krve bylo oceněno na
Benediktu v Mostě. Slavnostního dopoledne se zúčastnil
náměstek hejtmana Stanislav
Rybák, zástupci Oblastního Červeného kříže Teplice a za Krajskou zdravotní členka představenstva KZ Jitka Hanousková.
Dárci byli oceněni Zlatým
křížem 2. třídy za 120 a více odběrů. „Jsem rád, že jsme se zde
sešli, abychom mohli poděkovat
všem, kteří krev dobrovolně darují a pomáhají tak zachraňovat
lidské životy. Protože právě krev

je něco, co neumíme ničím nahradit. Chtěl bych všem dárcům
popřát pevné zdraví, a aby se
nikdy nedostali do situace, kdy
budou sami krev potřebovat,“
řekl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
„Všem vám rozhodně patří
velké dík a ocenění. Já osobně
jsem v mládí dosáhla na Jánského bronzovou plaketu, na kterou jsem velmi pyšná, a o to víc
obdivuji vás, kteří jste dosáhli
tak úctyhodného čísla v počtu
odběrů,“ poděkovala dárcům
za Krajskou zdravotní Jitka Ha-

Náměstek hejtmana Stanislav Rybák gratuloval dárcům krve.

Listopadové farmářské trhy

M

áme tu podzim a s ním
i sychravé a chladné počasí. I v tomto ročním období se
na náměstích měst Ústeckého
kraje ukáží 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 listopad jsou podrobně vypsané všechny farmářské
trhy v regionu.
Bílina: Žižkovo náměstí, pátek 9. listopadu od 8 do 15 hodin.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 7., 14., 21. a 28. listopadu
od 8 do 15 hodin. Chomutov:
Náměstí 1. máje, soboty 3. a 17.
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listopadu od 8 do 12 hodin. Louny: Mírové náměstí, soboty 10.
a 24. listopadu od 8 do 12 hodin.
Lovosice: Václavské náměstí,
úterý 6., 13., 20. a 27. listopadu
od 8 do 12 hodin. Kadaň: Mírové náměstí, středa 14. listopadu
od 9 do 16
hodin. Roudnice nad Labem: Husovo
náměstí, soboty 3. a 17.
listopadu od
8 do 12 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody, pátky 2. a 16. listopadu od
9 do 16 hodin. Areál Sokol Teplice – Trnovany, soboty 3. a 17.
listopadu od 8 do 12 hodin. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí,
úterý 6., 13., 20., a 27. listopadu
od 9 do 16 hodin, čtvrtky 1., 8.,
15., 22. a 29. listopadu od 9 do
16 hodin.

Aktuální vydání, které připravujeme, se mimo jiné bude věnovat i dotačním titulům na příští rok pro různá odvětví. Najdete zde
také článek o vyhlášení dotačních titulů například pro kulturní zařízení, sportovní kluby nebo sociální služby, které budou či již jsou
vyhlášeny ještě v letošním roce, aby mohly instituce včas čerpat finanční prostředky určené pro jejich provoz již od začátku roku
2019. Téma pro toto číslo tedy bude: „Jak je podle vás důležité pro tyto instituce, aby měly zaručeno financování již právě od začátku
kalendářního roku?“

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Dostali jsme možnost reagovat na téma „Jak je pro nás důležité, že různá kulturní zařízení,
sportovní kluby nebo sociální
služby dostanou od kraje dotace
včas, tedy už na začátku roku.“
Na to je přece jednoduchá a logická odpověď. Ano, je to důležité. Jak jinak. Na městech takto
pracujeme již celá léta. Spíše
by bylo na místě se ptát na objektivitu rozhodování, účelnost
a kontrolu efektivity přidělených
dotací od kraje směrem k různým institucím a jednotlivcům.
Kraj má tak velké množství nejrůznějších dotačních titulů, že
pro běžného občana je složité
se v tom propletenci orientovat.
Máme dotace na rozvoj venkova,
na hasiče, na kulturu, na památky, na sport, na kotlíky, ekologické škody, na sociální služby,
protidrogové dotace, do zdravotnictví, pro zemědělce, do vodního hospodářství, na odpady, pro
podnikatele, do škol, na propagaci, na zahraniční spolupráci
atd. atd. Ovšem zlatým hřebem
dotačních titulů Ústeckého kraje
je tzv. Fond Ústeckého kraje (dříve fond hejtmana) a jeho individuální dotace, kam se vejde kde
co. Jednou je to příspěvek na výcvik hrubosrstého ohaře, pak je
to příspěvek na vrtuli u kluzáku
apod. Zkrátka na to jdeme systémově. Tento dotační titul spotřebuje desítky milionů ročně. Pro
letošní rok konkrétně 97 milionů
korun. V přehršli rozdávání se
ztrácí nenápadně fakt, že Ústecký kraj si zároveň peníze půjčuje
a to v miliardách i s úroky. Co by
si s tím ale představitelé kraje
lámali hlavu. Vždyť to zaplatí podle splátkových kalendářů až ti,
kteří přijdou za dva roky po nich.
Nedá mi to nepřipomenout slavnou hlášku z Dobrého vojáka
Švejka, kde feldkurát Katz říká:
„Máme uherák, olejovky, lososa
a budeme mít smažená vajíčka.
To se nám to hoduje, když nám
lidi pučujou peníze.“

Jiří Anděl (ANO 2011), krajský zastupitel
Otevření dotačních programů pro následující rok ještě
v závěru běžného roku je důležité pro konstrukci rozpočtů
jednak samospráv, ale také pro
plánování finančních toků sportovních klubů a oddílů. Zimní
období na počátku roku neznamená, že se nesportuje. Běží
soutěže v zimních sportech,
probíhá zimní příprava. Současná praxe, kdy jsou dotace
přidělovány až hluboko v průběhu kalendářního roku, znamená dlouhé období nejistoty,
nezřídka s nutností vkládat do
činnosti půjčené či vlastní prostředky členů bez jistoty jejich
obdržení z dotací. Extrémem
pak je omezování činnosti, případně dočasně bezplatná práce

trenérů a realizačního týmů,
což se podepisuje zejména na
práci s dětmi a mládeží, kde
není příliš šancí na výraznou
sponzorskou podporu. Proto se
přimlouvám za včasné nastavení pravidel i za systematické
vyhlašování dotačních programů. Věci neprospívají ani
časté změny systému (někdy
i v průběhu jedné sezony), ani
nejrůznější aféry, které vedou
jenom ke zdržení, ke komplikacím v čerpání již přidělených
prostředků či dokonce k rušení
již vyhlášených titulů. Pak není
jednoduché nastavit financování bez rizika, že peníze nemusí
dorazit. Nešikovná je i praxe,
kdy je o prostředcích rozhodnuto až v závěru roku, protože pak
se stává, že účelově určené prostředky je potřeba utratit ještě
do konce roku, což bývá často
na úkor úrovně či kvality akce.
Jaroslav Dubský (KSČM),
krajský zastupitel
Toto téma je velmi aktuální.
Zastupitelstvo ÚK se na svém
jednání 22. 10. 2018 zabývalo
novelizací dotačního titulu „Program na podporu stálých profesionálních divadelních souborů

a hudebních těles, působících
na území Ústeckého kraje“. Je
určitě víc než potřebné těmto
velkým kulturním institucím,
např. Severočeské filharmonii
a Mosteckému divadlu, umožnit

plánování nové sezony co nejdříve, protože rozsah činností je
obrovský a konkurence v rámci
republiky veliká. Jen by měly už
v takzvaném prvním kole znát
celkovou částku na příslušný
rok, se kterou mohou počítat.
Praxe je taková, že v prvním
kole dostanou určitou částku,
a při „porcování medvěda“, tedy
z přebytku hospodaření zbytek.
Ten je pro tato velká umělecká
tělesa již roky stejný. Vím, že
tvorba rozpočtu je obtížná, hladových krků je mnoho, ale tato
umělecká tělesa jsou velkou
reprezentací Ústeckého kraje
a naši podporu v této oblasti
si určitě zaslouží. Tento názor
zastává celý Výbor pro kulturu
a památkovou péči Ústeckého
kraje a je opakovaně projednáván na jeho zasedáních. Využívám příležitosti zmínit se ještě
o jednom problému, který náš
výše uvedený výbor řeší. Jsou to
v rámci Ústeckého kraje nejednotná pravidla podávání žádostí
o dotace. Některé odbory mají
systém elektronický, který žadatele upozorní na chyby a jiné nedostatky při vyplňování, někde
se toto objeví až po předání žádosti ve formě výzvy k doplnění.
Toto obtěžuje jak žadatele, tak
i příslušného pracovníka krajského úřadu. Moc se přimlouvám o rychlou nápravu v této
věci. Na závěr přeji všem čtenářům krásné zážitky z kulturních
akcí a návštěvy památek. Nemáme se v rámci Ústeckého kraje
za co stydět, naopak je čím se
chlubit. Dotační tituly jsou ne
nepodstatnou podporou!
Miroslav Andrt (ČSSD),
krajský zastupitel
Velmi vítám a oceňuji snahu
1. náměstka hejtmana Martina
Kliky a celého vedení Ústeckého

kraje rozhodnout o přidělování
provozních dotací ještě před začátkem kalendářního roku, na
který jsou určeny. Pro většinu
organizací tvoří krajská dotace
významný zdroj financování jejich aktivit a služeb pro občany
našeho kraje. Je to rozhodně
krok správným směrem, protože
se tak rapidně sníží nejistota, jež
často panovala i několik měsíců
v novém roce do doby, než bylo
o dotacích rozhodnuto. Za takových podmínek se jen těžko zodpovědně plánuje rozsah činností
i jejich kvalita, zvláště v případě, že se nejedná o jednorázové
projekty, ale o celoroční činnost.
Na druhou stranu docela dobře
rozumím praktickým důvodům,
proč nejprve uzavřít předchozí
kalendářní rok, předložit vyúčtování již přidělených dotací,
posoudit jejich vhodnost a účelnost, a teprve následně schvalovat dotace nové. To je sice
šeď strohé ekonomické teorie,
ovšem zelený a košatý je strom
života.
Ústecký kraj má při přidělování ročních provozních dotací
pro kulturní zařízení, organizace zajišťující sociální služby
nebo třeba i sportovní kluby
a další instituce jednu zásadní
výhodu – a sice všechny tyto organizace velmi dobře zná a ví,
jak dobře hospodaří a jak kvalitně své služby zajišťují. V té
chvíli nehrozí, že bychom podpořili nějaké účelově vzniknuvší
spolky, které přidělenou dotaci
zneužijí, nebo do pár let jejich
činnost zcela zanikne. Věřím,
že se na prosincovém jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje
nalezne shoda napříč politickým
spektrem, a schválení provozních dotací ještě před začátkem
nového roku přinese stabilitu
a jistotu v desítkách a stovkách
organizací, které Ústecký kraj
dlouhodobě v jejich činnosti finančně podporuje. Vyhoví se tak
i jejich opakovaným připomínkám a prosbám, jež byly rozhodně na místě.

Zájemce o studium na zdravotnické škole přivítaly sestřičky v dobových oděvech

V

yšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem (budovy v Palachově a Moskevské ulici)
si pro žáky posledních ročníků
základních škol připravila na středu 17. října Den otevřených dveří.
Ředitelka školy Miroslava Zoubková pojala akci v duchu stého výročí od založení Československa.
K vidění byly například dnes už
archivní zubařské nástroje. Veřejnost vítaly sestřičky a ošetřovatelky v kostýmech, které si pamatují
ti dříve narození.
„Děkuji škole a jejímu pedagogickému sboru, že tu připravili krásnou a názornou prohlídku
toho, co vše se zde na škole vyučuje. Moderní technologie se
sice posunuly hodně dopředu,
ale bez lidské práce a úsilí to pro-

zatím ještě nejde,“ poděkovala
učitelům při zahájení Dne otevřených dveří Dagmar Waicová,
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Během celého dne se konaly
prohlídky jednotlivých výukových areálů školy (od dentální
hygieny až po farmaceutické
laboranty). Na odloučeném pracovišti v Moskevské ulici byly
pro uchazeče připraveny zábavnou formou učební metody
(ošetřovatelství či záchranáři).
Zájemci si mohli sami sestavit
lebku z jednotlivých kostí či zkusit dát první pomoc.
„Byla bych ráda, aby se zdravotnictví a zdravotnické školství, kde dáváme žákům základy
k těmto dovednostem, rozvíjelo
tak, jak má. To jest, aby se o ne-

mocného staral vždy člověk,
který projeví empatii, vstřícnost
a potěší ho vřelým slovem,“ přála si ředitelka Miroslava Zoubková.
Na slavnostním zahájení byl
přítomen také vedoucí odboru

zdravotnictví Petr Severa, zástupkyně ředitelky mostecké
Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické Soňa
Valušková a také například bývalí pedagogové ústecké zdravotnické školy.

Kdo přišel do odloučeného pracoviště v Moskevské ulici, byl překvapen, když ho vítaly sestřičky a ošetřovatelky v dobových kostýmech ze začátku 20. století.
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Náměstek pro dopravu Komínek: Vznik nové společnosti? Chtěli jsme se jen vyhnout krizi

A

utobusovou dopravní obslužnost zajišťují pro Ústecký kraj v 15 oblastech čtyři
soukromí dopravci. Od poloviny
září nově také vlastní příspěvková organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje. O jejím
vzniku a fungování jsme hovořili
s náměstkem hejtmana pro dopravu Jaroslavem Komínkem.

Proč se Ústecký kraj rozhodl založit vlastní dopravní
společnost?
K myšlence na založení vlastního dopravce mě vedla situace po vydání nařízení vlády
o navýšení minimální zaručené mzdy řidičů. Se zvýšením
mzdy pro řidiče se nedá než
souhlasit, ale způsob, jakým
to tenkrát Sobotkova vláda
udělala, tedy nesystémově, bez
přidání peněz a bez respektu
k platným smlouvám, celou

věc velmi zkomplikoval. U nás
v Ústeckém kraji jsme měli
poměrně čerstvě vysoutěžené
desetileté smlouvy s jasnou
a závaznou cenou, což nás limitovalo v tom, abychom dopravcům jen tak přidali částky,
o které si žádali. Tehdy jsem si
říkal, že vlastní společnost by
na takové situace dokázala reagovat pružněji a kraj by měl
veřejnou službu pod kontrolou.
Když potom někteří dopravci
přišli s tím, že nejsou schopni
a ochotni dojezdit desetileté období a chtějí skončit už v polovině roku 2019, založení vlastní
společnosti, která by dopravu
převzala a zajišťovala, z toho
vyšlo jako dobré řešení. Nakonec se na to našla podpora napříč zastupitelstvem. I ostatní
uznali, že vlastní dopravce nám
umožní kontrolovat a ovlivňovat zajištění veřejné dopravy,
nastavit spravedlivé a motivační podmínky pro řidiče i ostatní
personál, zajistit pro občany
nejvyšší kvalitu a přitom nebýt
pod tlakem soukromých firem.

Autobusy DSÚK ale jezdí už
nyní. Jak k tomu došlo?
Společnost jsme založili
v roce 2017 s tím, že se postupně
připraví na ostrý provoz od poloviny roku 2019. Do té doby si
měl ředitel sestavit tým, sehnat
řidiče a autobusy, zajistit prostory, servis a další náležitosti.
Od jara letošního roku se ale
značně vyhrotily vztahy s jedním z dopravců, se společností
TD BUS, dříve Busline. Tato
firma se sice zavázala, že bude
jezdit do 30. 6. 2019, ale letos
opět navyšovala požadavky na
přidání peněz, výrazně zhoršila
své služby, např. vynechávaly
spoje a autobusy nebyly dobře
udržované. Nakonec začal TD
BUS vyhrožovat tím, že ukončí
zajišťování dopravy pro kraj už
od 1. září. Abychom se vyhnuli této uměle vyvolávané krizi,
rozhodli jsme se uspíšit rozjezd
DSÚK. V ohromném časovém
presu a v nedokonalých podmínkách se podařilo managementu
firmy vše připravit tak, aby od
15. září mohly vyjet autobusy ve

dvou oblastech kraje pod hlavičkou DSÚK. Bereme to tak, že
musíme našim občanům zajistit
službu, na kterou se můžou spolehnout.
Jak se start vydařil? Přeci
jen řidičů je všeobecně nedostatek a i vy jste avizovali, že
některé spoje pravděpodobně
nevypravíte.
Do posledních dní před samotným spuštěním provozu to
skutečně vypadalo tak, že řidičů
nebude dost a k nějakým, byť
pokud možno minimálním výpadkům dojde. Ale můžu s hrdostí říct, že se tyto prognózy
nenaplnily a DSÚK od prvního
dne zajišťuje 100 % spojů v oblastech Ústecka a Děčínska.
To je oproti provozu TD BUS
výrazné zlepšení. Ztížené podmínky v začátku nám jen potvrdily, že jsme měli šťastnou ruku
při výběru ředitele. Ten si kolem
sebe sestavil schopný tým a já
nepochybuji, že se k nám budou
hlásit další řidiči, až se dozvědí,
jaké podmínky jim nabízíme.

Jaké jsou se společností plány do budoucna? Bude rozšiřovat své působení?
Nejdůležitější je nyní zajistit
si vlastní autobusy, abychom
nemuseli platit nájem. Běží
nám výběrové řízení a já už se
těším, až někdy na jaře vyjede
po Ústeckém kraji zbrusu nová
flotila pěkných moderních
vozů, maximálně vstřícných
i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Všichni dopravci se potýkají s personálními
problémy. Také my chceme
a potřebujeme nabírat řidiče.
Ve chvíli, kdy budeme mít autobusy a řidiče, můžeme směle
přebírat zajišťování dopravy
v dalších oblastech kraje, především tam, kde stávající dopravci chtějí skončit v polovině
příštího roku. Výhledově by
měla DSÚK zajišťovat dopravu
zhruba v 60 procent kraje. Tak
dáme šanci slušným dopravcům, aby s námi nadále spolupracovali, zachováme si určité
zdravě konkurenční prostředí
a přitom budeme mít v podobě

DSÚK pojistku pro případnou
další krizi.
Jak to vypadá s převzetím linek na Litoměřicku?
Oblast Litoměřicka jezdí pro
kraj společnost TD Bus a je pravdou, že situace tam se od srpna
rapidně zhoršila. Denně nejezdily desítky spojů a občané neměli do poslední chvíle pravdivé
a spolehlivé informace o tom, co
vlastně pojede. Snažili jsme se
alespoň zlepšit informovanost
prostřednictvím sms systému,
ale i my jsme byli odkázáni jen
na to, co nám sdělil dopravce.
Nabídli jsme proto TD Busu, že
převezmeme jejich řidiče a provoz zajistíme Dopravní společností ÚK. Bohužel, dopravce
chce jen přidat peníze, přestože
neplní smlouvu a na jeho služby není spolehnutí. Aktuálně se
zajištění dopravy zlepšilo, dopravce si sehnal náhradní řidiče
a smlouvu plní, ale nevím, jak
dlouho to může vydržet. O řešení situace proto budeme jednat
na schůzi Rady Ústeckého kraje.

Energetické fórum Ústeckého kraje hledalo odpovědi na to, jak snadno a rychle řešit problematiku energetiky všedních dnů

V

ústeckém hotelu Clarion
se konal 8. ročník konference „Energetické fórum Ústeckého kraje 2018“. Diskusní
fóra Ústeckého kraje, z nichž
to energetické je fórem nejstarším, jsou unikátním projektem
kraje sloužícím k diskusním
setkávání nad různými tématy.
Témata letošního fóra byla
zaměřena na problematiku
energetiky všedních dnů. Fóra
se zúčastnilo na sto účastníků
a to odborníků ze sféry energetiky a průmyslu, představitelů
samospráv i ústředních orgánů státní správy.
V rámci konference se
účastníci postupně věnovali aktuálnímu stavu a plnění

státní energetické koncepce,
centrálnímu zásobování teplem – pro a proti, aktualizaci
územní energetické koncepce
ÚK, elektromobilitě, chytré
současnosti - e/mobilitě v praxi, využití vodíku jako bezemisního paliva v Ústeckém
regionu, spotřebě a výdajům
domácností za energie, blackoutu – řešení krizových stavů
v dodávkách elektrické energie, doprovodným faktorům
jaderné energetiky ve vztahu
k občanům, ukládání energie
a dalším tématům.
„Jsem rád, že i o letošní ročník byl enormní zájem mezi
účastníky. Ústecký kraj jde
aktivně naproti diskutovaným

tématům. Naplněním jednoho z nich se stal dar Skupiny
ČEZ a.s., která kraji darovala
19 elektromobilů. Ty již slouží příspěvkovým organizacím
v oblasti sociálních služeb. Nedávno jsme realizovali třídenní
takticko-štábní cvičení Výpadek 2018, které se týkalo blackoutu na území okresu Most
a v rámci cvičení proběhlo
i zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje. Bez vzorné a neustálé přípravy bychom v reálných krizových situacích řešili
mnohem závažnější škody na
majetku a možná i lidských životech“, uvedl ve svém proslovu na úvod hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček.

S HURVÍNKEM A ŽRALOKEM
OPĚT NA MOLDAVU
neděle 18. listopadu 2018
SLAVNOSSTTNÍ OBNOVENÍ PROVOZU NA MOLDAVSKÉ DRÁZE
PROGRAM:
• Zvláštní jízda historickým motorákem
„Hurvínek“ z Mostu
• Nový přímý spoj z Ústí nad Labem
a Teplic soupravou „Žralok“
• Moldavský půlmaraton „RaidLight – podzim 2018“
• Dětské sklářské dílny a předvánoční
prodejní výstava moldavského lesního skla
• Informační stánek DÚK s dětskými soutěžemi
Jízdní øád zvláštního historického vlaku „Hurvínek“
Most – Moldava
Most
9:05
Litvínov mìsto
9:25
Louka u Litvínova 9:30
Osek mìsto
9:40
Hrob
9:50
Dubí
10:15
Moldava
10:40

Moldava – Most
Moldava
16:35
Dubí
16:55
Hrob
17:15
Osek mìsto
17:30
Louka u Litvínova 17:40
Litvínov mìsto
17:45
Most
18:00

V ústeckém hotelu Clarion se konal 8. ročník Energetického fóra Ústeckého kraje.

Letní turistická sezona 2018 skončila,
lodě DÚK jedou ale až do poloviny listopadu

O

posledním říjnovém víkendu ukončily sezonu turistické nostalgické motoráčky
a cyklovlak Dopravy Ústeckého
kraje (DÚK). Pokud se budete
chtít vydat na některou z linek
DÚK, které mají v označení
symbolické „T“, můžete se ale už
nyní těšit na další sezonu.
V roce 2019 vyjedou Kamenický motoráček (T1), Brtnický cyklovlak (T2), Zubrnický
motoráček (T3), Středohorský
motoráček (T4), Podřipský motoráček (T5) a Doupovská dráha (T6) už 30. března. Nově se
k nim přidá i Horská dráha (T7)
z Chomutova do Vejprt a Moldavský motoráček (T8) z Mostu
do Moldavy v Krušných horách.
Celoroční turistickou stálicí pro
milovníky železnic je Dráha
národního parku (U28). Ta je

v provozu nejen v létě ale i přes
celou zimu. I proto je linka U28,
která spojuje České Švýcarsko se
Saským Švýcarskem, mezi turisty tak oblíbená.
Po dřívějším ukončení rozšířené přepravy jízdních kol autobusy DÚK na Ústecku a na
hřebeny Krušných hor skončila
sezona přepravy kol i na posledních z celkem 36 cyklobusových
linkách DÚK. Vleky pro převoz
20 až 26 jízdních kol nebo nástavby na přepravu šest jízdních
kol budou pro cyklisty k dispozici opět od jara příštího roku.
V roce 2019 by rozšířená přeprava jízdních kol měla fungovat na
31 autobusových linkách DÚK
(nevrátí se na letošní cyklobusy
451, 453, 455, 456 a 457).
Lodní linka 901 Dopravy Ústeckého kraje mezi Ústí nad La-

Pro vlak platí zvláštní jízdné a neplatí Tarif DÚK ani Tarif
ÈD. Jízdenky lze zakoupit od pondìlí 15. øíjna 2018
• na informaèním stánku OC Galerie Teplice dennì
od 10:00 do 18:00 hod.
• na pokladnách ÈD v žel. stanicích v Mostì a v Litvínovì
• Jízdenky nelze zakoupit ve vlaku

Jízdní øád soupravy „Žralok“ U25

Jízdenky DÚK k cestì na Moldavu lze zakoupit v daný den v nádražních pokladnách ÈD, ve vlacích všech
dopravcù (mimo EC), v zelených linkových autobusech a na lodích DÚK a v informaèních kanceláøích dopravcù
DÚK – vše jen na území Ústeckého kraje. Integrované jízdenky DÚK lze zakoupit i ve vozech MHD Varnsdorf,
Dìèín, Teplice, Bílina, Chomutov a Jirkov.

Alternativní spojení mezi Moldavou a Teplicemi nabízí autobusová linka DÚK číslo 493.
Jízdní øády integrované krajské dopravy naleznete na www.dopravauk.cz. Zde si mùžete také spoèítat cenu
jízdenek DÚK v kalkulátoru jízdného.

Ústí – Moldava
Ústí n.L. hl.n
Ústí n.L. západ
Proboštov
Teplice
Louka u Litvínova
Lom u Mostu zast.
Osek mìsto
Hrob
Dubí
Mikulov
Mikulov – N. Mìsto
Moldava

8:24
8:27
8:40
8:43
9:10
9:12
9:23
9:30
9:46
9:53
10:00
10:05

Moldava – Ústí
Moldava
Mikulov – N. Mìsto
Mikulov
Dubí
Hrob
Osek mìsto
Lom u Mostu zast.
Louka u Litvínova
Teplice
Proboštov
Ústí n.L. západ
Ústí n.L. hl.n

15:58
16:02
16:09
16:23
16:34
16:42
16:48
16:56
17:17
17:19
17:32
17:36

Pro vlak platí bìžné jízdné ÈD nebo integrované jízdenky DÚK.

Loď Orion na lodní lince 902 u přístaviště v Hřensku.
plakat Moldava 7.indd 3
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black

27.08.2018 13:51:01

bem a Litoměřicemi je v provozu
až do neděle 18. listopadu. Pokud budou na rozdíl od léta přát
podmínky a bude dostatek vody,
loď bude vyplouvat už z Ústí nad
Labem – centra. V opačném
případě vyplouvá z Vaňova a od
přístaviště v ústeckém centru je
zajištěna náhradní autobusová doprava. Na lince platí Tarif
DÚK a kompletní plavba mezi
Ústím a Litoměřicemi trvá zhruba tři hodiny.
Lodní linka 902 z Ústí nad Labem do Děčína, Dolního Žlebu
a Hřenska bude v provozu také
do 18. listopadu. Lodě plují oběma směry vždy v sobotu, v neděli
a ve sváteční dny. I na této lodní
lince platí výhodný Tarif DÚK.
Celá plavba směrem po proudu
trvá necelé tři hodiny, proti proudu pak více než čtyři hodiny.

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.

nějších českých vinicích, které
jsou okrasou krajiny a na vínech
je poznat kus poctivé práce a vinařského srdce.

opravdovým přírodním produktem s maximálním podílem
ruční práce. V roce 2010 udělil
Svaz českých včelařů medu 1.
cenu s titulem Český med.

Brtnický med - krásná a čistá
příroda národního parku České
Švýcarsko je domovem včelám
Stanislava Kuby, včelaře, který se této práci věnuje s láskou
více jak 10 let. Brtnické včely
sbírají pyl z květeny rostoucí na
místních lukách a hájích v srdci
národního parku a jeho med je

Víno z českého vinařství
Chrámce - jeden z největších
výrobců vína z vlastních hroz-

nů ve vinařské oblasti Čechy je
České vinařství Chrámce. Ve
sklepě zrají červená a růžová
vína odrůd Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Rulandské modré v sudech a cílem je, aby každé
červené víno zrálo minimálně
dva roky v dubovém sudu. Ve
vinařství je zpracovna hroznů,
lisovna, vinný sklep, cisterny
na zrání vína, lahvovna, sklad
a prodejna vína. Českému vinařství Chrámce se podařilo
obnovit tradici pěstování vinné
révy na Mostecku na nejsever-

Levandule a levandulové výrobky - na Podřipsku na
okraji obce Židovice si můžete
v parném létě připadat jako ve
francouzské Provence. Manželé
Nových na své rodinné farmě
ručně obhospodařují voňavá
políčka s levandulí. Zásadně
se zde nepoužívají chemické
postřiky nebo umělá hnojiva,
a tak jsou všechny levandulové
výrobky v bio kvalitě. Zákazníci zde najdou zejména čerstvou
řezanou levanduli v široké škále

barev od odstínů fialové po bílou. Na polích jsou pěstovány
jak tmavé kultivary vhodné pro
suchou vazbu, tak kultivary
ideální pro sušený květ. Dále
se na farmě vyrábí rozmanité
levandulové výrobky a prodávají i vlastní sazenice. Farma
je trvale uzavřena, ale majitelé
pro veřejnost pořádají v sezoně
mnoho akcí včetně Dnů otevřených dveří.
Lounský pecen - chleba
Lounský pecen z Vackova pekařství v Lounech je vyhlášený
po celém okolí. Rodinná pekárna Karla Vacka peče rozmanitý sortiment chleba a pečiva
a dodává ho do prodejen na
Lounsku. Lounský pecen je ale

jedinečný. Krásného klasického tvaru a chutného vzhledu,
pečený s řemeslným umem
se skládá z padesáti procent
z pšeničné mouky a z padesáti
procent z žitné mouky. Veškeré
další suroviny na jeho výrobu
jsou z místních zdrojů. Pokud
ho budete chtít zakrojit a ochutnat, přijeďte nakupovat určitě
brzy ráno, Lounský pecen bývá
rychle pryč.

Ústecký kraj představuje studijní možnosti Nejchutnější kolekci chlebů má pekárna v Dubí
chleba Ústeckého kra- radní Jitky Sachetové, ředitelky smyslů soutěže je upevnění posrbským středoškolákům
je je nová akce, jejímž úče- OAK Most Ludmily Holadové, vědomí občanů a návštěvníků
Týden

Ú

stecký kraj již několik let
úzce spolupracuje s regionem Banát v Srbsku. Letošní aktivity jsou zaměřeny
na předávání poznatků mezi
středními školami a zvyšování
odborné kvalifikace absolventů
středních škol.
Projekt „Zvyšování odborné
kvalifikace absolventů středních škol v jižním Banátu – přenos know-how, studijní stáže
v Ústeckém kraji“ představuje
nabídku studijních možností
v Ústeckém kraji pro absolventy srbských středních škol. Jako
pilotní školy byly vybrány Vyšší
odborná škola zdravotnická
a Střední škola zdravotnická
v Ústí nad Labem a Chemicko
– zdravotní škola ze srbského
Vršce.
Ve dnech 17. až 20. září 2018
navštívila Ústecký kraj delegace
vedená radním pro vzdělávání
Veljko Stojanovićem. V delegaci byli zástupci zdravotní školy,
ředitelka, učitelé odborných
předmětů, studenti a zástupci
sdružení Cesi Srbije – Češi Srbska. S fungováním a financováním zdravotnictví a středního
školství v Ústeckém kraji delegaci seznámil předseda výboru
pro zdravotnictví Pavel Csonka,
který srbské partnery po celou
dobu doprovázel.
První den byl věnován návštěvě ústecké střední zdravotní
školy. Na programu byla prohlídka školy, zhlédnutí výuky
odborných předmětů i praktic-

lem je propagace a zviditelnění
kvalitních potravin. Navazuje
na další aktivity podporované
Ústeckým krajem, jako jsou
Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče a Regionální potravina ÚK.
Na Krajském úřadu v Ústí
nad Labem se konalo vyhodnocení soutěže o nejchutnější
chléb Ústeckého kraje. Odborná porota, složená z krajské

kého vyučování. V průběhu návštěvy školy ředitelky Miroslava
Zoubková a Snežana Ilić podepsaly memorandum o spolupráci mezi školami, které zaštiťuje
budoucí spolupráci. Druhý den
návštěvy byl věnován Masarykově nemocnici. Zde delegaci
přivítal ředitel zdravotní péče
Josef Liehne a poté se delegaci
věnovala hlavní sestra Markéta
Svobodová.
„V letošním roce cílíme na
zvýšení povědomí o možnostech studia v České republice
respektive v Ústeckém kraji.
V jižním Banátu žije mnoho
lidí s českými kořeny nebo se
učí český jazyk ve svém volném
čase. Chceme tedy motivovat
srbskou mladou generaci ke
studiu češtiny i nabídkou jít studovat do našeho kraje,“ uvedla

ředitelka „zdrávky“ Miroslava
Zoubková.
Spolupráce se srbským Banátem započala v roce 2010. Každoročně je zrealizován projekt
zaměřený zejména na přenos
dobré praxe, know-how (např.
kvalita ve zdravotnictví, kulturní tradice, výjezdy studentů
středních škol, odborné stáže
lékařů, projekty na podporu
rozvoje venkova a podnikání,
krizové řízení, zvládání povodní
atd.).
Dlouhodobá spolupráce mezi
regionem jižního Banátu v Srbsku a Ústeckým krajem je oboustranně hodnocena jako velmi
přínosná. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura
a Ústecký kraj.
Zpracovala: Mgr. Petra
Ludwigová

O

Ocenění za krásné umístění
v celostátní soutěži.

spojená, v naší domovině mohli
pro životní prostředí a krajinu
Blatenska udělat,“ okomentovala úspěch starostka obce Iveta
Rabasová Houfová.
Výsledky celostátní soutěže
Zelená stuha České republiky
2018, probíhající pod záštitou
Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova, byly slavnostně vyhlášeny ve Valdštejnském paláci,
sídle Senátu, v úterý 2. října
2018.
Celostátním vítězem a držitelem Zelené stuhy České republiky 2018 se stala obec Ostopovice
v Jihomoravském kraji (okres
Brno – venkov). Na druhém místě se umístila obec Číměř v Kraji
Vysočina (okres Třebíč).

kraje o tom, že Ústecký kraj je
region, kde se pěstují a vyrábějí kvalitní a chutné potraviny
a zachovává se řemeslná dovednost a pestrost nabídky,“ řekl
za organizátory soutěže Adam
Weber.
Organizátorem soutěže je
spolek Český um – Artificium
Bohemicum, který již osm let
pořádá v Ústeckém kraji farmářské trhy.

Vítězové
v jednotlivých
kategoriích:

Ředitelka ústecké „zdrávky“ Miroslava Zoubková (druhá zprava)
přivítala ve škole srbskou delegaci.

Blatno je bronzové v péči o životní prostředí
bec Blatno na Chomutovsku, držitelka Zelené stuhy
za péči o zeleň a životní prostředí v rámci letošního krajského
kola soutěže Vesnice roku 2018,
uspěla i v celostátní konkurenci.
V soutěži Zelená stuha České republiky 2018 získala třetí místo
s finanční odměnou půl milionu
korun. Jedná se o velký úspěch
obce z Ústeckého kraje po mnoha letech.
„Třetí příčka pro Blatno je
obrovský úspěch, protože obstát v konkurenci moravských
obcí, jižních Čech nebo Vysočiny
opravdu není snadné. Máme velkou radost a už se moc těším na
nápady spoluobčanů, co bychom
za odměnu, která je s umístěním

ředitelky inspektorátu Státní
zemědělské a potravinářské inspekce v Ústí nad Labem Jany
Balachové a organizátora farmářských trhů Adama Webera, hodnotila chleby, které do
soutěže poslali pekaři z celého
kraje. Celkem bylo do soutěže
přihlášeno 35 chlebů z devíti
pekáren a hodnoceny byly ve
třech kategoriích: pšenično-žitný kváskový chléb, žitný chléb
a chléb speciální. „Jedním ze

1. Pšenično-žitný chléb:
Pekárna U Onďase, Děčín
2. Žitný chléb:
Pekárna Tisá,
David Španbauer
3. Chléb speciální:
Danino pekařství,
Děčín - Chléb podmáslový
Čestné uznání za nejchutnější
kolekci chlebů získala pekárna
PeDu, Dubí.

Kapacity z oboru ORL se sjely do Ústí nad Labem

V

pořadí už 25. odbornou
regionální konferenci Slámův ORL den hostila ústecká
Větruše. Odborného semináře
se zúčastnila více jak stovka
zdravotníků z celé České republiky. Konferenci zahájil
hejtman Oldřich Bubeníček,
pod jehož záštitou se akce konala.
„Je mi velkou ctí, že jsem
mohl převzít záštitu nad touto
konferencí, kde se sešly kapacity ve svém oboru, a jsem rád,
že si tato odborná konference
získala u nás v kraji svou tradici
a každoročně se k nám sjíždějí
odborníci z různých koutů republiky,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Konferenci si nenechal ujít
náměstek hejtmana pro oblast
zdravotnictví Stanislav Rybák.
Mezi hosty byl i předseda představenstva Krajské zdravotní
Jiří Novák. Účastníky nadregionální konference, kterých
byl letos rekordní počet, přivítal i generální ředitel Krajské
zdravotní Petr Fiala. „Chtěl
bych poděkovat Ústeckému
kraji za podporu nejen tu mo-

rální, ale i finanční. Zejména
děkuji za investiční podporu
rozvoje každé z pěti nemocnic
Krajské zdravotní,“ dodal Petr
Fiala.
Odborný program otevřel
emeritní primář Karel Sláma,
který svou vynikající prací posunul ORL v Masarykově nemocnici na úroveň fakultních
nemocnic. V úvodu konference
představil historii ORL v severních Čechách, její milníky
i významné osobnosti. Poté ná-

Emeritní primář Karel Sláma.

sledovaly čtyři odborné bloky
věnované například operačním
postupům rhinobaze a laterobaze, karcinomům či aktualitám
v dětské otorhinolaringologii.
Od loňského podzimu se
Ústecký kraj může pyšnit také
Klinikou ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií UJEP a Krajské
zdravotní, a. s. - Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem,
o. z., kterou vede primář Karel
Sláma mladší.

Ústecký kraj
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Libverdský úspěch ve floristice, juniorský mistr ČR Obchodní akademie v Ústí
produkuje České hlavičky
ovládl soutěž na Slovensku

V

e slovenském lázeňském
městě Piešťany se konalo
Mistrovství Slovenska ve floristice nazývané Victoria Regia.
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse Děčín
– Libverda vyslala do tohoto
mezinárodního klání žáka 2.
ročníku oboru Prodavač – florista. Vlastimil Kucharovič, který se jej za naši školu zúčastnil,
je již juniorským Mistrem ČR ve
floristice Děčínská kotva. Soutěžilo se ve třech disciplínách
- vytvoření svatební kytice nebo
dekorace inspirované hudbou
a bláznivou mladostí (2. místo),
vkládání květů a rostlinného
materiálu do skleněných nádob
s vodou (1. místo) a prostorová
sesazovaná nádoba určená na
otevření květinového festivalu
(2. místo).

Za tato dílčí umístění získal
titul absolutního vítěze v kategorii Junior, a stal se tak po mnoha
letech jedním z Čechů, kteří odvážejí pohár mimo Slovensko.
Všechny tři disciplíny byly inspirovány hudbou, kterou si měli
jednotliví soutěžící předem naposlouchat a pak dané téma ztvárnit
při soutěži. Pro každou disciplínu
byl vybrán jiný hudební žánr.
Škola vyslala žáky také do Olomouce na výstavu Hortikomplex.
Vlastimil Kucharovič si odvezl
cenu a pohár za 1. místo a Sabina Müllerová skončila ve své
kategorii druhá. Dík patří kromě
žáků za reprezentaci školy a kraje
také učitelce odborného výcviku
Bc. Karolíně Žáčkové, která oba
soutěžící na soutěže připravila.
Zpracoval: Ing. Libor Kunte,
Ph.D., ředitel školy

A

Učitelka odborného výcviku Karolína Žáčková a Vlastimil Kucharovič na slavnostním vyhlášení na Mistrovství Slovenska ve floristice
Victoria Regia.

Studenti obchodních škol v Ústeckém kraji zápolili v soutěži Ekonomický tým 2018

N

a Evropské obchodní akademii v Děčíně se uskutečnila celokrajská soutěž obchodních akademií „Ekonomický tým
2018“. Účast na 17. ročníku přijalo osm tříčlenných soutěžních
týmů z celého Ústeckého kraje.
Žáci soutěžili nejen v ekonomických znalostech, ale také
v prezentačních vystoupeních
tematicky zaměřených tak, aby
odhalovali ekonomické zákonitosti a poznávali bankovní a další produkty v praxi. Bylo zajímavé pozorovat týmy při scénkách
charakterizujících nejen ekonomické pojmy, ale i realizaci konkrétní situace v praxi.

Ceny vítězům předala Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje (první zleva).
Vpravo pak Roman Jireš, ředitel ústecké obchodní akademie.

Ve finále uspěla Obchodní
akademie Pařížská z Ústí nad
Labem, stříbro získal Děčín
a třetí místo Teplice. Ceny předávala předsedkyně Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Ústeckého kraje Radmila Krastenicsová. Vítězné družstvo bude reprezentovat kraj
na republikovém klání v Písku.
Celá soutěž proběhla za velkého zájmu a podpory zřizovatele,
tedy Ústeckého kraje, který dodal i ceny pro všechny účastníky
soutěže.
Zpracoval: Ing. Jiří Petrášek,
ředitel Evropské obchodní akademie

Nové pracoviště pro kuchaře na střední škole v Kadani

N

a Střední škole technické,
gastronomické a automobilní, Chomutov - středisko
Kadaň, byla slavnostně otevřena nová pracoviště odborného
výcviku oboru Kuchař - číšník.
Slavnostního otevření se zúčastnil zastupitel Ústeckého kraje
a starosta města Kadaň Jiří Kulhánek, který ocenil přístup školy
a Ústeckého kraje při rozvoji
učebních oborů a jejich prostorové a materiální zabezpečení.
Nové dílny byly vybudovány
z prostoru nevyužívaného služebního bytu a rekonstrukcí
vznikla dílna teplé a studené kuchyně, mycí centrum a nezbytné

sociální zázemí. Celková hodnota díla je ve výši 4,32 milionu
korun včetně vybavení.
O obor Kuchař - číšník je mezi
žáky z oblasti Kadaně a Klášterce nad Ohří veliký zájem a žáci
oceňují, že nemusí dojíždět do
Chomutova, kde je možno tento
obor studovat na stejné škole.
Nově vybudovaná pracoviště
zkvalitní odbornou přípravu
žáků na budoucí povolání a zlepší uplatnitelnost absolventů na
pracovištích firem.
Zpracoval: Ing. Jiří Mladý,
ředitel Střední školy technické,
gastronomické a automobilní,
Chomutov

Zde se budou učit žáci oboru Kuchař - číšník.

Krajská Střední škola stavební a strojní Teplice
připravila pro žáky neobvyklý Den otevřených dveří

S

třední škola stavební a strojní pojala oslavu 45. výročí
založení školy neobvyklým způsobem. V prostorách školy uspořádala Den otevřených dveří
pro žáky ZŠ. Ti měli možnost si
opravdu „sáhnout“ na řemeslo.
Vyzkoušeli si například trenažér sváření, řídili robotické
auto vlastním mobilem, v ma-

lířských dílnách si vyzkoušeli
práci s vysokotlakou pistolí. Ti,
co se chtějí stát instalatérem, si
zase zkusili svařit plastové potrubí a budoucí automechanici
si změřili, jak dlouho se „tahá
auto do garáže“. Takto si žáci
prošli zábavnou formou třinácti
hlavními učebními obory, které
se na škole vyučují.

Současně s tím proběhla
v aule školy konference k problematice odborného vzdělávání,
zejména k nutnosti podpořit zájem žáků ZŠ o studium řemesel
v reakci na stoupající potřeby
pracovního trhu. Přítomen byl
také náměstek hejtmana Ústeckého kraje Petr Šmíd.

talent, nadání a pracovitost
jsou zcela mimořádné a zaslouží velkého uznání. Umístění na
pomyslných stupních vítězů
v prestižní soutěži s tak velkou
konkurencí je velkým počinem
a vytváří startovní blok pro další
aktivity, rozvoj a poznání,“ uvedl na jeho adresu učitel Čeněk
Celer.

Matěj Sainer s cenou.

Společné překračování
sasko-českých hranic

V

Chomutově se konalo slavnostní zahájení druhého ročníku projektu: „Konrád Zuse hledí přes hranice“. Poprvé v tomto
školním roce se setkali žáci německého Léon-Foucault gymnázia ze saské Hoyerswerdy a žáci
Střední školy ESOZ Chomutov.
Účastníci obou škol budou
v tomto školním roce společně
spolupracovat na tvorbě nápadů pro novou výstavní místnost
„Memory“ a na rozšířění au-

dioprůvodce „Poslouchej Zuseho!“ pro Počítačové muzeum
Konráda Zuseho Hoyerswerda
(ZCOM Zuse-Computer-Museum Hoyerswerda).
Projekt je uskutečněn v rámci
programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou 2014-2020. Nová
výstava na téma „Memory“ by
měla být dokončena a slavnostně zpřístupněna v létě 2019.

Pro účastníky projektu byl připraven pestrý program.

Děčínská průmyslovka zve budoucí středoškoláky na technické obory

S

tředisko Vyšší odborné školy
a Střední průmyslové školy
stavební a dopravní a středisko
Střední průmyslové školy strojní a elektro v Děčíně pořádají ve
dnech 24. listopadu Den otevřených dveří.
Otevřený bude jak Domov mládeže, tak i všechny odborné učebny

VOŠ (obor Inženýrské stavitelství – železniční stavitelství) i SPŠ
(obor Stavebnictví, Strojírenství,
Elektrotechnika, Technické lyceum
a Provoz a ekonomika dopravy).
Zájemci o studium jsou vítáni
od 9 do 13 hodin. Více informací
se zájemci dozvědí na webových
stránkách www.prumkadc.cz.

Studenti ústecké stavební průmyslovky
obstáli v celorepublikové konkurenci

S

Žáci si mohli „osahat“ řemesla.

bsolvent Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, Matěj Sainer,
letošní laureát celostátní přehlídky Středoškolské odborné
činnosti v oboru ekonomika
a řízení, se umístil se svojí prací
„Nepodmíněný základní příjem
v České republice“ na druhé
příčce soutěže Česká hlavička
2018 v kategorii Merkur „Člověk a společnost“. Práci vytvářel
ve čtvrtém ročníku svého studia
na střední škole.
Projekt České hlavičky je
ucelený program podporující
nadané studenty středních a vysokých škol a rozvíjení jejich
zájmu o vědeckou kariéru. Organizuje ho společnost Česká
hlava Projekt ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, Vysokou školou
ekonomickou v Praze a dalšími
sponzorskými partnery.
„Přestože Matěj tentokrát
nedosáhl na úplný vrchol, jeho

tavební fakulta ČVUT v Praze hostila ty nejlepší z budoucích stavařských odborníků. Národního kola soutěže studentů středních průmyslových škol stavebních se spolu s vítězi regionálních
kol zúčastnili i studenti čtvrtého ročníku Střední
průmyslové školy stavební a Střední odborné školy
stavební a technické z Ústí nad Labem.
Ve dvoudenním klání museli soutěžící mj. prezentovat vlastní projekt rodinného domu, uspět
ve vědomostním kvízu se zaměřením na pozemní
stavitelství, stavební materiály, statiku stavebních
konstrukcí a architekturu. Také museli řešit náročné technické úlohy se zaměřením na provedení
technických detailů staveb a toto řešení obhájit.
V dílčích zkouškách i za projekt rodinného domu
byl nejlépe hodnocen Petr Kuchařík, student 4.
ročníku ústecké průmyslovky. Díky týmové spolupráci a skvělým výkonům se právě studenti Střed-

ní průmyslové školy stavební a Střední odborné
školy stavební a technické v Ústí nad Labem Petr
Kuchařík, František Papík a David Majerik v součtu bodů dostali na první místo a stali se tak vítězi
Národní soutěže.

Týmová spolupráce a skvělé výkony. To jsou
hlavní faktory úspěchu studentů Střední školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí
nad Labem.

Ústecký kraj
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Seznamte se blíže s laureáty Ceny hejtmana za rok 2017

C

mie a v posledních deseti letech
oborem nonatechnologie zastupuje Přírodovědeckou fakultu
ve Sněmu Rady vysokých škol.
Je v hlavním výboru České společnosti chemické a je členkou
České společnosti chemického
inženýrství. Má zásluhy v oblasti
popularizace chemie – aktivní
práce na akcích k Mezinárodnímu roku chemie, dále akce Věda
v ulicích, Na velikosti záleží: Nanopřednáška nejen pro dámy,
Zábavná chemie pro žáky ZŠ,
Výjezdy na školy s chemickými
pokusy. Je rovněž spoluorganizátorkou soutěže O cenu Karla
Štulíka.

enu hejtmana za rok 2017
v oblasti sociální a zdravotní
včetně záchrany lidského života
získala Veronika Kašáková, za
vědu a výzkum Zdeňka Kolská,
v oblasti kultury uspěla Teplická
filharmonie a za sport obdržel
cenu Josef Rajchert. V tomto
vydání si představíme první dvě
jmenované.
Cena hejtmana v kategorii
Věda a výzkum: doc. Ing Zdeňka Kolská, Ph.D.
Je docentkou na katedře chemie Přírodovědecké fakulty
Univerzity J. E. Purkyně. Zabývá se oborem fyzikální che-

Držitelkou ocenění Žena regionu za Ústecký kraj se
stala ochránkyně maminek s mentálním hendikepem

V

ítězkou devátého ročníku
prestižního ocenění Žena
regionu se za Ústecký kraj stala
Marcela Dvořáčková, vedoucí
unikátního charitativního azylového domu v Jiřetíně pod Jedlovou, který je určen maminkám
s mentální retardací a který jim
pomáhá osvojit si základní dovednosti v péči o sebe, děti i domácnost. V hlasování veřejnosti
obdržela v konkurenci dalších
devíti nominovaných aktivních
žen kraje nejvíce hlasů.
Slavnostní předání ceny Žena
regionu se uskutečnilo v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ocenění Marcele Dvořáčkové
předal za přítomnosti zástupců
soutěže a partnerů náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek a výkonná ředitelka neziskového projektu Žena

Ú

V listopadovém vydání si
představíme zbylé laureáty.

V Kryrech se slavilo 145 let
od založení sboru dobrovolných hasičů

M

Vítězka (druhá zprava) se pyšní titulem Žena regionu.

regionu Marie Heřmánková.
Slavnosti byla přítomna také
loňská vítězka regionálního kola
Petra Dlabolová.
„Jako muži je mi ctí ocenit
práci a elán všech žen, které

jsou nominované na ocenění
Žena regionu. Všechny finalistky si zaslouží naše uznání
za to, co dělají pro své okolí,
pro náš kraj,“ uvedl Jaroslav
Komínek.

Ústecký kraj ocenil nejlepší pracovníky
roku v sociálních službách
stecký kraj letos podruhé
ocenil pracovníky v sociálních službách. Slavnostní
předávání proběhlo v Ústí nad
Labem na Větruši. Nominovaní
si ocenění převzali z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka a prvního náměstka
hejtmana Martina Kliky.
„Opět po roce chceme ocenit
pracovníky v sociálních službách za jejich kvalitní a obětavou
práci, kterou denně vykonávají
a která často bohužel není dostatečně finančně ohodnocená,“
řekl 1. náměstek hejtmana Martin Klika. „Jsem rád, že jsme se
tu všichni sešli, protože za svoji
práci, která je psychicky i fyzicky
náročná a pro společnost velmi
důležitá a potřebná, si rozhodně
zasloužíte společenské uznání.
Jen tak dál a hodně sil do dalších
let, protože to, co děláte, má roz-

Cena hejtmana v kategorii
sociální a zdravotní oblasti
včetně záchrany lidského života: Veronika Kašáková.
Je českou modelkou a finalistkou soutěže MISS 2014. Od čtyř
let vyrůstala v dětském domově
ve Vysoké Peci u Chomutova
s bratrem Karlem. V roce 2015
byla v kategorii dobrý skutek
oceněna Osobností roku 2015.
O rok později založila Nadační
fond Veroniky Kašákové, který
podporuje děti v dětských domovech tak, aby mohly žít plnohodnotný život a byly připraveny
na překážky v běžném životě po
opuštění dětského domova.

hodně smysl,“ dodal hejtman
Oldřich Bubeníček.
Anketa byla vyhlášena letos
v lednu odborem sociálních věcí
Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Nominovaných bylo celkem 14. Kandidáty mohli navrh-

nout samotní poskytovatelé sociálních služeb, široká veřejnost
nebo nejrůznější organizace.
V sociálních službách, které se
v jakékoliv podobě mohou dotýkat každého z nás, pracují tisíce
zaměstnanců.

Nominované ženy byly na Větruši oceněny.

ěsto Kryry ožilo v Den české
státnosti oslavami 145 let
založení místního sboru dobrovolných hasičů. Na kryrském náměstí
si návštěvníci prohlédli historickou i současnou hasičskou techniku, ukázky práce hasičů, nechybělo ani předávání čestných medailí.
Oslavy nejprve začaly kladením
věnců u pomníku obětem války
a poté sázením českého národního stromu lípy, kterou společně
zasadil starosta Kryr Miroslav
Brda, náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav Rybák,
starosta SDH Kryry Petr Hájek,
velitel SDH Kryry Karel Spurný
či starosta SDH ÚK Jiří Henc.
V rámci slavnostní akce došlo
i na vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže dětí z mateřské i základní
školy. K vidění byla také ukázka
zásahu hasičů (například při dopravní nehodě). Dále byli slavnostně vyznamenáni bývalí i současní členové SDH Kryry.

Pochod městem hasičů a čestných hostů k pomníku obětem války, kde
položili věnce a květiny.

„Samotné výročí ukazuje na
fakt, že hasiči v Kryrech patřili
k prvním spolkům, které tu ještě
za Rakouska-Uherska vznikaly.
Hasiči tenkrát, ale i dnes platili
a platí za tu nejaktivnější složku integrovaného záchranného
systému. Za jejich práci, kterou
dělají pro město Kryry, ať už jde
o zachraňování životů a majetků

nebo za podílení se na sportovních akcích a kulturní činnosti,
bych jim rád nesmírně poděkoval,“ uvedl ve své řeči náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Stanislav Rybák. Ten následně
ocenil starostu města Miroslava
Brdu Medailí hejtmana Ústeckého kraje za dlouholetý přínos
pro město.

Ceny Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost mají své vítěze

H

ospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
a Ústecký kraj vnímají společenskou odpovědnost jako jeden z možných nástrojů ke zlepšení kvality života všech občanů v regionu, a proto vyhlášení
Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost je jen jednou z mnoha aktivit, které v této oblasti v regionu realizují. Snaží se tak ocenit subjekty,
které usilují o rozvoj kraje a přispívají k nim. A to jak
v oblasti sociální, životního prostředí nebo v ekonomické sféře. Letos se uskutečnil 4. ročník soutěže.
Ocenění převzali účastníci soutěže z rukou 1.
náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky v prostorách Hotelu Větruše v Ústí nad Labem.
Do čtvrtého ročníku soutěže se přihlásilo 43 subjektů. „Společenská odpovědnost je pro nás velmi
důležitá, neboť ji vnímáme jako slušnost. Organizace, které společenskou odpovědnost dobrovolně
realizují, si velmi vážíme. A jsem velmi rád, že jich
v našem kraji přibývá a získávají si stále větší prestiž. Zároveň jsou také inspirací pro další subjekty,“
zhodnotil soutěž 1. náměstek hejtmana Martin

Klika. „Vyhrát nemohou všichni, ale i tak oceňujeme všechny, kteří se zapojili a děkujeme za jejich
účast,“ doplnila Gabriela Nekolová, předsedkyně
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.
Soutěž byla vyhlášena pro subjekty z podnikatelského i veřejného sektoru, které působí na území
Ústeckého kraje. Probíhala v pěti kategoriích: podnikatelský subjekt (nad 1000 zaměstnanců, nad
250 zaměstnanců, do 250 zaměstnanců), organizace veřejného sektoru nebo obec.
Nejvyšší ocenění v kategoriích získali:
Podnikatelský sektor nad 1000 zaměstnanců:
AGC Automotive Czech a.s.
Podnikatelský sektor nad 250 zaměstnanců:
Spolchemie – Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.
Podnikatelský sektor do 250 zaměstnanců:
Adler International, a.s.
Veřejný sektor – ostatní: Základní škola Měcholupy
Veřejný sektor – obce: Statutární město Most

Málková: Poptávka byla velká. Nelituji toho, že jsem začala podnikat
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?

Osamostatnění se a seberealizace na rodičovské dovolené.
Touha, aby má práce byla zároveň mým koníčkem.

Neměla jsme obavu z rizika?
Šití jsem se začala věnovat
zhruba před šesti lety a za tu

Jméno a příjmení:

Alena Málková

Věk:
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Vzdělání:

Vysokoškolské, magisterské zakončené
Ing., podniková ekonomika a management

Místo podnikání:

Ústí nad Labem

Předmět podnikání:

Výroba textilií, textilních výrobků,
oděvů a oděvních doplňků

dobu jsem vypozorovala zájem
nejen blízkého okolí o originální výrobky. Poptávka byla tak
velká, že jsem se odhodlala začít
podnikat, a nelituji toho.
Co pro vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Určitě počáteční byrokracie
a papírování související s podnikáním. Zejména specifické požadavky související s ušitým oblečení, např. štítky obsahující složení
materiálu a jeho údržbu, které
jsem si musela nechat vyrobit.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?

Určitě ano, přemýšlela jsem
o podnikání již několik let. A dotace pro mě byla určitým benefitem, díky kterému jsem si mohla
dovolit nakoupit lepší šicí stroje,
které výrobu zkvalitnily.

K čemu jste dotaci především využila?
Zejména na nákup šicích strojů a zařízení souvisejících s výrobou textilních výrobků.
Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?
Nabízet své výrobky nejen na
internetu, ale např. v menších
obchůdcích v centru města, kde
by si je zákazník mohl „osahat“,
vyzkoušet.

Dále bych ráda vytvořila e-shop, který je obecně v dnešní
době mezi zákazníky velmi oblíbený.

Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Odvahu. Neváhat s dobrým
nápadem.

Ústecký kraj

říjen 2018

Blíží se poslední klapka seriálu ČT Rapl 2

N

atáčení divácky úspěšného seriálu Rapl 2 se blíží ke
konci. V seriálu se objeví známá
parta vyšetřovatelů v čele s majorem Kunešem, náčelníkem Rohanem, Lupínkem, Máchou i Slepičkovou. K nim postupně budou
přibývat postavy další. V Ústeckém kraji a především pak v samotném městě Ústí nad Labem
se natáčela víc jak jedna třetina.
Filmaři zde strávili 45 dní.
„Na rozdíl od první řady má
druhá silné téma, které se táhne
všemi 13 díly, a tím je řeka, po které připlouvá zločin. Kvůli tomu
padla volba na Ústí nad Labem,
protože řeka tu je, jsou tu funkční
přístavy, je to taková vlastně lodní
křižovatka a maximálně nám tu
vyšli vstříc,“ komentuje volbu lokace režisér Jan Pachl.
Děj druhé kriminální série
s osobou hlavního hrdiny, policejního vyšetřovatele Kuneše
(v podání Hynka Čermáka), se
natáčel na řadě významných
míst jako je výletní zámeček Větruše, Mariánský most, Střekov,
nemocnice, Tovární ulice, obchodní centrum, v ulicích měs-

Další ročník soutěže Knihovník roku má vítěze

N

a litoměřickém výstavišti
došlo k vyhlášení vítězů
4. ročníku ocenění Knihovník
Ústeckého kraje. Zástupci Ústeckého kraje a Severočeské
vědecké knihovny předávali ocenění třem nejlepším knihovníkům malých neprofesionálních
knihoven Ústeckého kraje, kteří
se v roce 2018 svou aktivní činností nejvíce zasloužili o začlenění knihovny do každodenního
života obce a tedy o její proměnu
v komunitní centrum.
Ze šesti nominovaných knihovníků různých okresů kraje
získal 1. místo Karel Singer
z Háje u Duchcova, 2. místo
paní Helena Černá z Měděnce
a 3. místo paní Vratislava Ekrtová z knihovny v obci Libčeves.
Ocenění si za svou práci odnesli
finanční odměnu a věcné dary
věnované Ústeckým krajem,
krajskou knihovnou a Výstavištěm Zahrada Čech. Ceny předá-

vala radní Ústeckého kraje Jitka
Sachetová, tajemnice pro kulturu a památkovou péči Karin Strnadová a ředitelka SVKUL Jana
Linhartová a ředitelka Výstaviště
Zahrady Čech Michaela Mokrá.
V den zahájení výstavy Zahrada Čech také Severočeská
vědecká knihovna výstavišti
slavnostně předala originální
knihobudku zásobenou knihami vyřazenými z běžného fondu
a vztahujícími se k tématu probíhající výstavy. Návštěvníci si tak
ze zahradního veletrhu mohli
zdarma odnést například kuchařskou knihu, návod k pěstování kaktusů či zajímavou encyklopedii o přírodě. Knihobudka
bude na výstavišti u informačního centra umístěna během všech
výstav, které se tu uskuteční
v roce 2019. Měnit se bude jen
tematické zaměření knih.
Zdroj: Severočeská vědecká
knihovna

krátce

ny s dekontaminační jednotkou
i scény požáru stanu uprchlíků.
Do města na jeden natáčecí den
přijel Tomáš Matonoha, který
sehrál roli uspěchaného herce.
Vystřídaly se zde také všechny
hlavní postavy celé série a Naďa
Urbánková, Vítězslav Jandák,
Pedji Bjelac, zahraniční herec
známý jako ředitel Karkarov z filmu Harry Potter a Ohnivý pohár.
„Celá spolupráce s městem
a krajem započala komunikací
s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje a již v závěru roku 2017
byla potvrzena na schůzkách na
magistrátu i s krajskými složkami za přispění vedení kraje i ústeckého magistrátu. Věříme, že
tato spolupráce přinesla své ovoce a bude příkladem a inspirací
pro další filmaře i samotný kraj.
Město Ústí nad Labem a Ústecký kraj se skutečně významně
zapsaly a podílely na podobě
nové řady seriálu Rapl, za což
patří všem veliké poděkování,“
uzavřel Josef Viewegh, kreativní
producent České televize. Na seriál Rapl 2 se mohou diváci těšit
od ledna 2019.

N

Tisíce návštěvníků zavítaly na Josefínské slavnosti

K

V lednu se objeví na obrazovkách ČT nové díly úspěšného seriálu Rapl.

ta a na jezeře Milada. Točilo se
i na netradičních místech např.
v ústecké lanovce, trolejbuse.
Nejvíce pak v ústeckém přístavu
a objektu Krajské majetkové p.
o., který se změnil k nepoznání.
„Filmaři v regionu spolupracovali s řadou místních dodavatelů, na krátkodobé pomocné
práce využili na 50 místních
obyvatel. Ze 700 přihlášených
komparsistů pak štáb Rapla 2
využil přes sto místních, kteří
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odehráli na 3000 hodin před
kamerou, aby byli vidět byť jen
pár sekund,“ řekl krajský radní
pro regionální rozvoj Zdeněk
Matouš, pod kterého spadá i Filmová kancelář Ústeckého kraje.
Právě ta má veškerou spolupráci
s filmaři na starosti.
Nejnáročnější natáčecí den si
filmaři prožili při simulaci výskytu tropické nemoci, kdy celý
integrovaný záchranný systém
výrazně pomohl při realizaci scé-

P

rvní říjnový víkend patřil tradiční oslavě založení města
Terezín. I letos tisíce návštěvníků zažily, jak to v terezínské
pevnosti vypadalo v 18. století.
Josefínské slavnosti byly právě
na základě svého významu zařazeny do programu Rodinné
stříbro Ústeckého kraje. Akce
se uskutečnila pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka a její
průběh si nenechali ujít náměstek hejtmana Stanislav Rybák
a krajská radní Jitka Sachetová.
Slavnosti byly před polednem
zahájeny historickým průvodem. Návštěvníci si v průběhu
dne mohli vychutnat hned dvě
bitevní ukázky, jednu odpolední,
kdy se bojovalo na valech a také
tu večerní. Připraven byl bohatý
doprovodný program, který návštěvníky přenesl o tři století do
minulosti. Vrcholem oslav byl
velkolepý ohňostroj.

„Když se řekne Terezín, lidem
se vybaví tragické události druhé světové války. Byl bych velmi rád, aby se Terezín dostal do
povědomí lidí nejen jako smutné memento, ale jako památka,
která si zaslouží být navštívena.
Právě tradiční Josefínské slavnosti, které letos přilákaly ještě
více návštěvníků než loni, jsou
důkazem toho, že se úsilí sdružení Terezín – město změny, které slavnosti každoročně pořádá,
daří a věřím, že i do budoucna
bude do města Terezín proudit
stále více turistů,“ řekl náměstek
hejtmana Stanislav Rybák.
Město Terezín prošlo od roku
2010 do roku 2015 rozsáhlými
opravami. Obnova se týkala pěti
objektů: Retranchement 5, Kavalíru 2, Dělostřelecké kasárny,
okolí Litoměřické brány a budovy Jízdárny. Více informací na
www.terezin.cz.

ovou knihu Město Bílina od minulosti k dnešku slavnostně pokřtil starosta Oldřich Bubeníček při
dernisáži výstavy k výročí 1025 od
první písemné zmínky o městě. „Velmi zajímavé a nevšední fotografie
v knize nabídnou trochu jiný pohled na historii i město jako
takové,” uvedl starosta. Nová kniha je k dostání v informačním centru pod bílinskou radnicí za 200 korun.

L

íšťany na Lounsku dokončily rekonstrukci kulturního domu. Ten získaly v roce
2012 směnou za pozemky od ZD Ročov, postupně jej zvelebovala tak, aby mohl sloužit
obyvatelům. Celkové náklady dosáhly téměř
1,2 milionu korun. Projekt spolufinancoval
Ústecký kraj z Programu obnovy venkova.

O

bce v Ústeckém kraji hospodařily
v předvolebním roce 2017 téměř nejhůře ze všech krajů, a to přesto, že měly
v průměru druhý nejnižší dluh na obyvatele. Varnsdorf hospodařil dobře. Vyplynulo to z hodnocení obcí iRating. Nejlépe
se v regionu umístil Varnsdorf, Teplice, Bílina či Žatec.

V

areálu Výstaviště Zahrada Čech
v Litoměřicích se na začátku října uskutečnil třetí ročník veletrhu
Techdays 2018. Prezentovaly se zde
firmy a školy s technickými obory.
Cílem veletrhu bylo vzbudit u dětí
zájem o řemeslo a techniku.
alešovská kaplička na okraji Roudnice nad Labem, delší
dobu chátrající stavba patřící do
území památkového ochranného
pásma Národní kulturní památky
Říp, se po delší době dočkala tolik
potřebné rekonstrukce. S její opravou pomohl i Ústecký kraj.

Č

eské Švýcarsko, o. p. s. a časopis
Koktejl pořádají 2. a 3. listopadu jubilejní 10. ročník cestovatelského festivalu Sedm divů v Krásné
Lípě v Domě Českého Švýcarska.
Akce se uskuteční ve dvou dnech a program bude pestrý.
Festival zahájí cestovatelská legenda a čestný náčelník indiánského kmene Kikapů Miroslav Stingl.

V

rámci Týdne knihoven (od 1. do
7. října) byla slavnostně otevřena rekonstruovaná pobočka knihovny v ústecké čtvrti Klíše. Ústecký
kraj, jakožto zřizovatel knihovny,
byl zastoupen vedoucím odboru
kultury a památkové péče Adamem
Šrejberem (na snímku vlevo).

V

Mostě na Matyldě se uskutečnilo první skautské setkání
Ústeckého kraje (oblasti Přemysla
Oráče). Na skautské jamboree se
sjelo 350 skautů a skautek z regionu. U pomníku Přemysla
Oráče ve Stadiích na Ústecku se například stužkovaly vlajky,
byly připraveny rukodělné aktivity pro účastníky i veřejnost.

K

rajská zdravotní, a. s., u příležitosti 10. výročí založení Centra
robotické chirurgie pozvala veřejnost do atria Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Návštěvníci
se zde mohli seznámit s robotickým
systémem da Vinci X, který byl právě zde poprvé v České republice veřejnosti představen. Od roku 2008 dodnes operatéři provedli 2901 roboticky asistovaných operací.

Výhercům předala ceny Jitka Sachetová (první vpravo), radní pro kulturu.

Základní škola Postoloprty vyhrála celostátní Na bitevním poli bylo dusno. Foto: Terezín – město změny.
sportovní soutěž Hejtmanský pohár
Při Gigathlonu si závodníci sáhli na dno svých sil

N

a Krajském úřadu Ústecké- jich pedagogickému sboru ceny
ho kraje se udělovaly ceny předávala také Radmila Kraspro vítěze 4. ročníku sportovní tenicsová, předsedkyně Výboru
soutěže Hejtmanský pohár. V re- pro výchovu, vzdělání a zaměstgionálním kole uspěla na třetím nanost.
Soutěž pro základní školy je
místě ZŠ a MŠ Vroutek, druhý
skončil Dětský domov, ZŠ a SŠ založená na překonávání dráhy
Duchcov a tou nejlepší se stala sportovních dovedností, kde si
žáci prověřují svou sportovní
ZŠ Postoloprty.
Ta nejenže obhájila prvenství všestrannost. V loňském ročníz loňského roku, ale dokonce zví- ku se do soutěže přihlásilo 19
tězila v celostátním kole. „Chtěl škol z celého Ústeckého kraje
bych vám všem poděkovat za to, a na čtyři a půl tisíce školáků.
jak dobře reprezentujete
vaše školy. Hejtmanský
pohár je akce, která má
smysl, protože posiluje
vztah mladé generace ke
sportu a pohybu,“ uvedl
na slavnostním vyhlášení výsledků Petr Šmíd,
náměstek hejtmana pro
školství, mládež a sport. ZŠ Postoloprty, vítěz letošního ročníku
Spolu s ním dětem a je- Hejtmanského poháru.

G

igathlon, unikátní multisportovní akce, která má
svůj původ ve Švýcarsku, si dala
letos své dostaveníčko poprvé
v Ústeckém kraji. Závodu o pěti
disciplínách, dvou závodních
dnech a třech kategoriích se le-

tos zúčastnilo přes 200 závodníků z šesti evropských zemí.
Závodilo se v malebné krajině
Českého středohoří, na Mostecku a na kanále v Račicích. Akce
se konala za podpory Ústeckého
kraje.

V

Galerii Benedikta Rejta v Lounech se 13. října uskutečnila
vernisáž výstavy meziválečné tvorby Emila Filly – Ruská revoluční
avantgarda. Ve vnitřních prostorách
zazněly lidové písně v podání operních mistrů (Lenka Jarolímková Schützová, Adam Grygar,
Ladislava Vondráčková či Daniela Formanová Grygarová).

N

a slavnostní otevření keramické dílny s pecí v Základní škole
Čížkovice přijel hejtman Oldřich Bubeníček. Škola oslaví zanedlouho 85.
výročí, jednalo se historicky o českou
školu a dodnes jsou v ní zachovány původní stavební a architektonické prvky. Keramická dílna pro žáky byla vybudována
v podkroví a je vybavena také díky dotaci Ústeckého kraje.

L

idový soubor Krušnohor z Chomutova slaví letos 30 let od vzniku. Souborem prošlo 442 členů.
Vystupoval na známých folklorních
festivalech u nás i v zahraničí. Soubor
je dokladem toho, že i v místech, kde není silná lidová tradice,
má lidové umění co říci současnému mladému člověku. Dne 23.
listopadu od 19 hodin proto v jirkovském divadle uspořádá vystoupení pod názvem „Ohlédnutí“ k příležitosti tohoto výročí.
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Albim Cup 2018 vyhráli fotbalisté West Bromwich Albion

P

restižní mezinárodní fotbalový turnaj mladšího dorostu
kategorie U16 s názvem Albim
Cup zná své vítěze. Po loňském
triumfu anglického Liverpoolu
vyhrál ten letošní ročník opět
tým z ostrovů – West Bromwich
Albion. Celý turnaj se hrál pod
záštitou hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.
Ve dnech 29. a 30. září se do
Ústí nad Labem sjelo 18 týmů
z celého světa (Anglie, Austrálie,
Lotyšsko, Německo či Polsko).
Ze tří základních skupin, které se odehrály v Ústí a v Modré
u Děčína, do finálové skupiny na
poslední chvíli proklouzl i West
Bromwich Albion, pozdější vítěz. Angličané porazili ve finále
pražskou Slavii 2:0 a vrátili jí porážku ze základní skupiny.
„Rádi bychom poděkovali Ústeckému kraji za dlouhodobou
finanční podporu této akce,“
uvedl Zdeněk Bechyně, jeden

z organizátorů turnaje. Ceny
vítězům předal kromě zástupců
pořádajícího klubu FK Ústí nad
Labem také Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
Konečné pořadí: 1. West Bromwich Albion (Velká Británie),
2. Slavia Praha (ČR), 3. Zaglebie
Lubin (Polsko), 4. SK Sigma Olomouc (ČR), 5. FC Viktoria Plzeň

(ČR), 6. FC Zbrojovka Brno (ČR),
7. Hertha Berlin SC (Německo),
8. FC Hradec Králové (ČR), 9. ŠK
Slovan Bratislava (Slovensko),
10. 1. FC Nürnberg (Německo),
11. FC Slovan Liberec (ČR), 12.
Riga Football School (Lotyšsko),
13. SG Dynamo Dresden (Německo), 14. Mostecký FK (ČR),
15. FK Ústí nad Labem (ČR), 16.

FK Teplice (ČR), 17. Hertha 03
Zehlendorf (Německo), 18. Manly United FC (Austrálie).
Individuální ocenění: Nejlepší hráč turnaje - Dominik Skopal
(SK Sigma Olomouc). Nejlepší
střelec turnaje - Louie Barry – 11
branek (West Bromwich Albion). Nejlepší brankář turnaje Nicol Brody (Manly United FC).

říjen 2018
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na obrázku poznali
hřbitovní kapli sv. Františka Xaverského v Liběšicích. Na výhru
se může těšit: Jana Hantychová z Ústí nad Labem, Petr Volf
z Chomutova a Martin Červenka
z Prahy. Výhercům gratulujeme.

Za dnešní hádankou se vydáme na největrnější místo v České
republice. Bezvětří je zde jen osm
dní v roce. Hora, kterou vidíte je
chráněná jako národní přírodní
rezervace a nabízí krásné panoramatické výhledy do okolní

krajiny. Turistika zde ožila už na
začátku 19. století a v 18. století
byla hora dokonce považována
za nejvyšší v České republice. Na
vrcholu, který je ze všech stran
zalesněný, je kromě restaurace
také nejstarší česká horská meteorologická stanice. Hora má také
přezdívku „hromová“, protože
na jejím vrcholu je každoročně
zaznamenáno nejvíce bouří.
Víte, o jakou horu se jedná a v jakém pohoří se nachází?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 14. listopadu 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.

Opět po roce anglická radost. Tentokrát v podání hráčů West Bromwich Albion.

Na mezinárodní taneční soutěži v Ústí se české barvy neztratily

N

a zimním stadionu v Ústí
nad Labem se uskutečnil
5. ročník mezinárodní soutěže

Danceshock 2018, kterého se
letos zúčastnilo přes 2000 tanečníků z 18 zemí a tří kontinentů.
Na programu bylo Mistrovství
světa ve street show a disco show
a Světový pohár disco dance. Taneční maraton se konal za podpory Ústeckého kraje, přítomen
byl krajský zastupitel Jaroslav
Dubský.

Co do počtu získaných medailí
se Česká republika umístila celkově na 3. místě (za Slovinskem
a Slovenskem). Domácí tým,
ústecká Taneční skupina Freedom, získala 3. místo v dětské
věkové kategorii s choreografií
„Addamsovi”. Dařilo se i Tereze
Týce (Mistryně ČR 2018), která
získala 4. místo. I formace dětí

se skladbou „Trollové” se umístila na pěkném 4. místě.
„Akce se vydařila. Ohlasy z celého světa byly vynikající. Věříme,
že kontrakty, které máme nyní připravené k podpisu s mezinárodní
organizací, budou zpečetěny a pořadatelství nám zůstane prozatím
až do roku 2022,“ uvedla Silvie
Netíková, ředitelka soutěže.

Zaměstnanci úřadu reprezentovali
Ústecký kraj na sportovních hrách

R

eprezentační výběr z řad
zaměstnanců Krajského
úřadu Ústeckého kraje se zúčastnil XVII. Mezikrajských
sportovních her, které se uskutečnily v Praze ve dnech 20. až
22. září.
Sportovci se v hlavním městě
představili v pěti disciplínách
– koloběžkách, pétanque, orientačním běhu, in-line bruslích
a ve volejbale. Nejlépe se vedlo
pracovníkům úřadu ve volejba-

le, kde v konkurenci dalších třinácti týmů zvítězili. V celkovém
pořadí se družstvo reprezentující Ústecký kraj umístilo na pěkném šestém místě.
Ústecký kraj reprezentovali
tito zaměstnanci: Lucie Drncová, Radomíra Dostálová, Kateřina Zvoníková, Alena Franceová,
Simona Marešová, Jan Kadraba,
Jan Horáček, Petr Donát, Miloš
Jirásek, Ivo Linhart, Roman Kovář a Pavel Hajšman.

Ve volejbale získali zaměstnanci z krajského úřadu cenné prvenství.

kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V MOSTĚ

OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ

Zhlédněte poslední velkoformátovou realizaci Alfonse Muchy z roku 1937 - obraz, s nímž
se spojil závěr jeho života. Obraz Alegorie bohatství Alfonse
Muchy, který dlouhá léta unikal
pozornosti jak odborníků, tak
široké veřejnosti. K vidění bude
do května 2019. 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.

Reprezentativní výstava Peníze doby nouze 1918 ukazující
dobové souvislosti vzniku Československa, kde budou vysvětleny okolnosti vydávání komunálních platidel.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Výstava Osudy knih – Osudy
lidí vypráví příběhy knih a knihovních sbírek Teplicka dvacátého století, které korespondují
a předznamenávají osudy jejich
autorů či majitelů nebo které
byly napsány v důsledku událostí
oné doby. Výstava bude k vidění
do konce prosince. Dále v Jízdárně teplického zámku můžete
zhlédnout výstavu Teplice za
první republiky, která prostřednictvím tematických celků seznamuje s každodenním životem
obyvatel Teplic mezi lety 19181938. K vidění jsou dvojrozměrné a trojrozměrné předměty,
doplněné o krátký dobový film
a časové osy. Výstava věnovaná
stoletému výročí založení ČSR
potrvá do února 2019.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

Návštěvníci výstavy Doba
dřevěná…doba minulá se budou moci seznámit s různými řemesly, která se zabývají zpracováním dřeva a výrobou různých
dřevěných předmětů. K vidění
budou známé i méně známé nástroje k opracování dřeva. Výstava potrvá do 6. ledna 2019.

Výstava Od pádu orla k českému lvu představí návštěvníkům
dva tehdejší obyvatele Chomutova
- Franze Hoffmanna a Antonína
Svobodu - a jak oni vnímali vznik
republiky. Jeden z nich byl německé národnosti, druhý české. Návštěvník bude seznámen s tím, jak
v Chomutově tehdy žili, jaké měli
problémy a radosti. A jak oba dva
chápali skutečnost, že se 28. října
1918 stali občany státu, který se
nově objevil na mapě? To vám odhalí tato výstava, která je k vidění
do 11. listopadu.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD
LABEM

Výstava Proměny knihovny
v čase mapuje vývoj palácové
vily C. H. Wolfruma a potrvá do
1. prosince.

křížovka o ceny

O

tázka Před kolika lety se stala tragédie v Litvínově? byla tajenkou naší zářijové křížovky. Odpověď na ni byla: před 37 lety.
Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od kraje dostanou
pěkné dárky. Jsou jimi Stanislav Gutwirth z Proboštova, Marie Káderová z Teplic, Dobroslav Náprstek z Klášterce nad Ohří, Eva Andělová z Mostu a Tomáš Porta z Vilémova. Všem k výhře upřímně
blahopřejeme! I naše říjnová křížovka má v tajence otázku. Odpověď
na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin. Pošlete nám
tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním
lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme do středy 14.
listopadu 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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