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Pietní akt za zesnulé

Vozový park se rozrostl o nová auta

V OSEKU
SE VZPOMÍNALO
NA HORNÍKY

KRAJ PŘISPĚL
ZÁCHRANÁŘŮM
NA SANITKY
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ZNAČKOU SE PYŠNÍ
DALŠÍ AKCE

Olympiáda dětí a mládeže odstartovala

slovo hejtmana

Milí přátelé,
věřím, že jste společně s vašimi rodinami
a blízkými prožili příjemné a pohodové
svátky vánoční. Mně osobně nikdy neomrzí ten záblesk v dětských očích při
rozbalování dárků, který jsem opětovně
mohl prožít se svými vnoučaty Lukášem a Nelinkou. Na prahu nového roku
2020 pokračuje Ústecký kraj v řešení
zásadních problémů a událostí, které se
v našem regionu odehrávají. Tak jako v běžném životě můžeme vyjmenovat události pozitivní i negativní. Na prosincovém zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje byl schválen krajský rozpočet na
rok 2020. Jeho schválení je důležité především pro bezproblémový
chod krajského úřadu, plánování investičních akcí a naplňování
všech strategických rozvojových dokumentů kraje. Pozitivní zprávou je především téměř bezproblémový vstup soukromých dopravců na železniční tratě v Ústeckém kraji. Ne v každém regionu se to
takto povedlo a z toho můžeme mít všichni společně radost. Dílčí
nedostatky řešíme a podněty od cestujících prověřujeme. Také se
aktivně zaměřujeme na oblast zdravotnictví, kdy dobrou zprávou je
pokračování jednání o převzetí litoměřické městské nemocnice pod
hlavičku Krajské zdravotní, a. s. a tou méně příznivou je pokračující
situace kolem Lužické nemocnice v Rumburku. K oběma záležitostem kraj zřídil pracovní skupiny. Důležitým faktem je, že samotný
provoz nemocnice v Rumburku neustále funguje a mělo by tomu
být tak i v budoucích týdnech. Velký podíl na tom mají vypomáhající lékaři KZ, a. s. a dobře fungující Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje. Čerstvou pozitivní zprávou je rovněž start největšího sportovního svátku v podání dětí a mládeže, kdy v Karlových
Varech odstartovala Zimní olympiáda dětí a mládeže pro rok 2020.
Při slavnostním nástupu výpravy Ústeckého kraje jsem nechyběl
a hrdě držel všem našim mladým sportovcům palce. V ten samý den
ovšem postihla náš region smutná zpráva o tragédii ve Vejprtech,
příhraničním městečku v Krušných horách. Noční požár si vyžádal
osm lidských životů tamějších klientů Domova pro osoby se zdravotním postižením. Nebýt skvěle fungujícího krajského integrovaného záchranného systému, velké odvaze dvou členů policejního
sboru a rychlému profesionálnímu zásahu Jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Vejprtech, mohlo být toto neštěstí ještě mnohem
tragičtější. Soucítím s pozůstalými a vynasnažíme se městu Vejprty rychle a účinně pomoci. Věřím, že těch pozitivních zpráv bude
v roce 2020 přibývat a podobná tragédie byla tou první a poslední
v letošním roce.
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Na zimním stadionu v Karlových Varech začal v neděli 19. ledna pro mladé sportovce vrchol sezony – Hry IX. zimní olympiády dětí a mlá-

deže. Výpravu Ústeckého kraje přivedla na slavnostní zahájení trojnásobná účastnice ZOH, krasobruslařka Lenka Kulovaná (s vlajkou) a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Výsledky a ohlasy z vrcholné sportovní akce vám přineseme kvůli uzávěrce v únorovém vydání novin.

Hejtman Oldřich Bubeníček přivítal na světě
Na krajském úřadě bylo podepsáno
memorandum ohledně litoměřické nemocnice první občánky Ústeckého kraje narozené v roce 2020

N

a základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého
kraje z 9. prosince 2019 bylo
na Krajském úřadu Ústeckého
kraje podepsáno Memorandum o společném záměru kraje
a města Litoměřice dlouhodobě zajistit provoz Nemocnice
Litoměřice, a. s. prostřednictvím její integrace do páteřní
sítě zdravotnických zařízení
v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti Krajská
zdravotní, a. s.
Podpisem spolupráci stvrdily všechny zainteresované
subjekty – za Krajský úřad
Ústeckého kraje hejtman Oldřich Bubeníček, za Krajskou
zdravotní, a. s. její předseda
představenstva Jiří Novák
a místopředseda Radek Scherfer, za Nemocnici Litoměřice,
a. s. předseda představenstva
Radek Lončák a za město Litoměřice jeho starosta Ladislav
Chlupáč.

Pro Ústecký kraj má spolupráce s městem Litoměřice
za cíl uspokojování potřeb

občanů a ochranu veřejného
zájmu, kterým je péče o jejich
zdraví.

Memorandum podepsal Jiří Novák, předseda představenstva KZ,
a. s., za Ústecký kraj hejtman Oldřich Bubeníček, za město Litoměřice
starosta Ladislav Chlupáč a za litoměřickou nemocnici její předseda
představenstva Radek Lončák.

P

rvním miminkem roku 2020
v Ústeckém kraji se stal malý
Vilém, který se narodil mamince
z Mostu 1. ledna ve 4 hodiny a 12
minut v kadaňské porodnici. Vážil 3980 gramů. Mamince přijel
osobně poblahopřát hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

„Malému Vilémovi, ale i všem
ostatním občánkům narozeným
na Nový rok v Ústeckém kraji,
přeji pevné zdraví, úsměv a radost ze života,“ poblahopřál všem
novoročním miminkům hejtman.
Hejtman poblahopřál rovněž
prvnímu občánkovi narozenému
v porodnicích Krajské zdravotní, a.

s. V porodnici Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se jako
první na svět v roce 2020 podívala
v 6 hodin 30 minut holčička Viktorie vážící 4630 gramů. Maminka je z Teplic. Oběma maminkám
navrhne hejtman Ústeckého kraje
přidělit finanční dar, který bude
schvalovat Rada Ústeckého kraje.

Malé Viktorce poblahopřál celý kolektiv Masarykovy nemocnice v čele s ředitelem zdravotní péče Josefem Liehnem (vpravo) a hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem (vlevo).
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Připomenutí památky zesnulých horníků
při výbuchu v dole Nelson III. v Oseku

P

řed 86 lety došlo na dole Nel
son III. u Oseka na Teplicku
k výbuchu, při kterém tehdy
zemřelo 142 horníků. I letos při
tradičním pietním aktu u pomníku katastrofy uctil památku
zahynulých horníků hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci okolních obcí
a hornických spolků z české i německé strany.
Podle historiků exploze zasáhla celý důl Nelson, na povrchu došlo k destrukci provozních budov, v jejichž troskách
zahynulo několik zaměstnanců.
Kvůli vzduchové ventilaci došlo
následně v dole k dalším lokálním výbuchům. Horníci zemřeli
přímo při výbuchu, či následně
otravou kysličníkem uhelnatým.
Osecké neštěstí je třetí největší

hornickou katastrofou na území
nynější České republiky.
„Je důležité, abychom si takovéto tragédie stále připomínali.
Abychom vzpomínali na ty, kteří
zemřeli a po kterých tady zůstaly
desítky sirotků a vdov. Horníci
byli pro mě vždy velmi váženým
zaměstnáním a za jejich práci
jsem jim velmi vděčný. Ústecký
kraj byl vždy energetickým srdcem České republiky a bez tvrdé
práce horníků by toto srdce nikdy netepalo,“ uvedl při pietním
aktu hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček. Spolu s hejtmanem se poklonili u památníku
například starosta města Oseku
Jiří Macháček, radní města Most
Vlastimil Vozka či zástupci vedení společnosti Vršanská uhelná
a Severočeské doly.

Letos uplynulo od neštěstí 86 let.

Smutná zpráva o náhlém úmrtí předsedy
Senátu Parlamentu ČR a člena Zastupitelstva Ústeckého kraje Jaroslava Kubery
zasáhla nejen českou politickou scénu, ale
rovněž vedení Ústeckého kraje. „Kolegu
Jaroslava Kuberu jsem znal dlouhá léta,
téměř 30 let, kdy spolu působíme v politice. I když se naše politické názory často
rozcházely, vždy jsem si jej jako člověka i politika vážil, a naše
komunikace a spolupráce byla poctivá a férová,“ vyjádřil se
k úmrtí předsedy Senátu PČR hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Jelikož byl pan Jaroslav Kubera rovněž členem
Zastupitelstva Ústeckého kraje, vyvěsil Ústecký kraj na budově
krajského úřadu černou smuteční vlajku. V atriu hlavní budovy
u vstupu pak bude zřízeno pietní místo k uctění jeho památky.
„V tuto chvíli vyjadřuji upřímnou soustrast celé rodině pana
Jaroslava Kubery. Dnešní smutnou zprávu prožívám společně
s vámi,“ uzavřel hejtman smuteční kondolenci.

Únorové farmářské trhy

A

ni mnohdy mrazivé zimní
počasí neodradí farmáře od
toho, aby nabídli lidem to nejlepší
z českých výrobků. Pro obyvatele
regionu budou i v únoru připraveny na náměstích farmářské trhy.
Na obvyklých místech budou 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 únor jsou podrobně vypsané
všechny farmářské trhy v regionu.
Děčín: Masarykovo náměstí,
středy 12., 19. a 26. února od 8
do 15 hodin, sobota 1. února od
8 do 15 hodin – zabijačkové hody.
Chomutov: Náměstí 1. máje, so-

bota 22. února od 8 do 12 hodin.
Louny: Mírové náměstí, soboty
15. a 29. února od 8 do 12 hodin
(jen při příznivém počasí). Lovosice: Václavské náměstí, úterý
11., 18. a 25. února od 8 do 12 hodin. Štětí: Nové náměstí, sobota
8. února od 10 do
17 hodin. Teplice:
Náměstí Svobody,
sobota 29. února od
9 do 14 hodin, zabijačkové hody. Ústí
nad Labem: Mírové náměstí, úterý
4., 11., 18. a 25. února od 9 do
16 hodin, čtvrtky 6., 13., 20. a 27.
února od 9 do 16 hodin, Kostelní
náměstí, sobota 15. února od 10
do 16 hodin – zabijačkové hody.
Žatec: náměstí Svobody, pátek 8.
února od 8 do 15 hodin – zabijačkové hody.

leden 2020

Můj názor: SESTAVENÍ ROZPOČTU? ZBOŽNÁ PŘÁNÍ VERSUS REÁLNÉ MOŽNOSTI
Zastupitelé Ústeckého kraje schválili na konci loňského roku rozpočet na rok 2020. V aktuálním čísle bychom se proto rádi zeptali na otázku: „Jak celkově hodnotíte rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020? Na co by podle vás měl být kladen větší důraz,
kde byste v rozpočtu „přidali“, a naopak, co byste v rozpočtu „potlačili“?“

Jiří Kulhánek (ODS), krajský zastupitel
Dlouhodobě žádáme, aby
rozpočet kraje nebyl schodkový
a nepůjčovaly se další peníze.
Přesto stále zvyšujeme dluh
kraje, se kterým se budou muset
vypořádat příští zastupitelstva.
Proti tomu naopak stojí léta
velmi nízké čerpání z fondu investic a fondu rozvoje kraje na
plánované stavby, rekonstrukce, opravy a rozvojové projekty.
Jako příklad lze uvést tristní
stav řady budov středních škol
či mostů ve vlastnictví kraje.
Rovněž investice do turistického ruchu jsou popelkou. V té
souvislosti nelze nezmínit 15 let
stále jen připravovanou výstavbu cyklostezky Ohře, po které se
zřejmě projedou až naši pravnuci. Na druhou stranu se nadbytečně vydávají veřejné peníze na
studie, které nepřináší nic pozitivního. Viz personální audit za
2 mil. Kč, který už déle než rok
putuje po krajském úřadě a číhá
na své uplatnění. Stejně tak studie posouzení vzniku Krajské
dopravní společnosti nás stála
2 mil. Kč. Jejím závěrem bylo
mimo jiné, že vznik Krajské
dopravní společnosti dopravu v kraji neprodraží… Chybí
i výraznější podpora do investic v památkové péči. Obnova
památek přinese nejen kvalifikovanou práci, ale v důsledku
oživí i turistický ruch a pomůže
drobným živnostníkům. Nechci
ale jen kritizovat. Jako pozitivní
například vidím, že kraj konečně významněji přispěl na investice do nemocnic, které nepatří
pod krajskou zdravotní. Rovněž
dotační titul pro začínající podnikatele a stabilizační příspěvky
na studium budoucích zdravotníků považují za plusy v rozpočtu. Celkově se však v době
hojnosti a zvýšených daňových
příjmů paradoxně zadlužujeme,
a přesto nestíháme investiční
záměry, na které jsme si peníze
půjčili, provést. Tak snad příště.
Ladislav Drlý (KSČM),
krajský radní
Základní čísla rozpočtu jsou
jasná. Příjmy 19,9 miliardy
a výdaje 20,8 miliardy korun.
Rozdíl necelá jedna miliarda,
vše v korunách, vyrovnané úvěry. Jednoduché konstatování,
které je rozepsáno na 426 strán-

kách plných tabulek a komentářů k nim. To poskytuje opozici
dostatek prostoru pro to, aby
tvrdila, že koalice hospodaří
špatně. Že se tady mohlo ubrat,
tady naopak přidat. Vzhledem
k tomu, že jsem v minulém volebním období měl rozpočet
ve své kompetenci, vím, že to
není tak jednoduché. Při tvorbě
rozpočtu jsou na jedné straně
zbožná přání, na straně druhé
reálné možnosti. V případě kraje ta zbožná přání převyšovala
možnosti o několik set milionů
korun. A zde nastupuje dohadovací řízení, které zná asi většina
domácností. Máma potřebuje
novou pračku, táta novou televizi, dítě nový mobil a všichni
by chtěli exotickou dovolenou.
Všechno je nutné, ale peníze
nestačí. A tak je třeba se dohodnout, co se koupí hned, na

co si musí rodina našetřit, na
co si vezme půjčku, pokud ji
bude schopna splácet, a co si
prostě musí odříci. Co člen rodiny, to jiný názor. Domluvit
se ale musí. Dohadovací řízení
o rozpočtu kraje je stejné. Pak
je třeba si uvědomit, že čísla
v rozpočtu nejsou neměnná.
V průběhu roku se objevují příjmy a výdaje, o kterých se v době
tvorby rozpočtu nevědělo. Na to
reagují rozpočtové změny a rozpočtová opatření, kterými se
rozpočet upravuje. Jen pro ilustraci: pro rok 2019 byl schválený rozpočet ve výši 18,6 miliard,
na konci roku je ve výši 19,9 miliardy, tj. o 1,3 miliardy vyšší.
Vzhledem k tomu, že vím, jak
se rozpočet tvoří, jak se s ním
pracuje i jaké jsou celkové výsledky hospodaření kraje, chtěl
bych touto cestou všem, kteří se
podíleli na jeho tvorbě, jménem
klubu KSČM poděkovat.
Martin Klika (ČSSD), 1. náměstek hejtmana
Krajský rozpočet na rok 2020
byl schválený na prosincovém
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. I když je sestavený
jako mírně deficitní, navazuje
na předchozí úspěšné hospodaření Ústeckého kraje a na veškeré strategické rozvojové dokumenty kraje. Jednou z priorit
pro rok 2020 je další podpora
integrace, rozvoje dopravy a zajištění dopravní obslužnosti pro
obyvatele kraje na té největší

komfortní úrovni. Velké investiční akce jsou plánované například při rekonstrukci mostů. Finalizujeme rekonstrukci mostu
ve Štětí a chystáme projektovou
dokumentaci na rekonstrukci
mostu v Roudnici nad Labem.
Dalšími hlavními prioritami
kraje jsou oblasti poskytování
sociálních služeb a zdravotnictví. V obou oblastech se kraj snaží zachovat současnou úroveň
a množství poskytování těchto
služeb. To je však úzce spjaté
také z financemi poskytnutými
ze strany státu. Myslíme také na
podporu venkova a rozvoje malých obcí, nejen v rámci Programu obnovy venkova. Věříme, že
se nám nakonec podaří dosáhnout hospodářského přebytku,
který dále použijeme na podporu těchto vytčených cílů. Opomenout nesmíme ani rozvoj
středního školství, kdy plánujeme zrealizovat další investiční
akce související s rekonstrukcí
a obnovou školských zařízení.
Velkým tématem je taky koncept tzv. chytrých (SMART) regionů. V této oblasti kraj chystá
projekty ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje
a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Tato spolupráce se v posledních
letech velmi zintenzivnila a provázala.

Dominik Hanko (SPD),
krajský zastupitel
Přestože rozpočet dle mého
dostatečně zabezpečuje regionální ekonomiku, školství, zdravotnictví, dopravní obslužnost
a infrastrukturu, je jasné, že
nemůže zcela uspokojit všechny sféry. Vnímám to zejména
v oblasti územního rozvoje, cestovního ruchu a v položce zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ochrany životního
prostředí, kde je pokles oproti

rozpočtu loňskému. Náš kraj
má v oblasti turistiky ohromný
potenciál. Nejedná se jen o NP
Českosaské Švýcarsko, ale
i České středohoří, Krušné hory
či města jako Kadaň, Litoměřice apod. Krás a pamětihodností
zde máme opravdu nespočet
a mnozí turisté o nich ani nevědí. Co se ochrany životního
prostředí a věcí s tím spojených
týká, tak to je téma, které asi netřeba více rozvádět. Problémy
například s vodou a jejím zadržením v krajině jsou dostatečně
známé a komunikované. Jsme
krajem rekultivací a věřím, že
vodní zdroje na rekultivovaných plochách budou i nadále
přibývat. Jednak to pomůže ještě více zatraktivnit náš kraj, jednak nám to pomůže řešit onen
problém s vodou, který bude
čím dál palčivější. Jsem přesvědčen, že jsme v rámci omezených možností dosáhli předloženým rozpočtem maxima
možného. Proto jsme tento rozpočet v rámci koaliční spolupráce podpořili. SPD - SPO je nejmenším koaličním partnerem
ve vládnoucí koalici Ústeckého
kraje. Přesto se v rámci koalice
dokážeme prosadit, což dokazuje například námi navržené
a odsouhlasené zvýšení podpory regionálním včelařům. Myslím si, že podpora včelařů, rybářů, myslivců a dalších subjektů
působících v oblasti životního
prostředí a ochrany a kultivace
krajiny, je na místě. Proto bychom zde i do budoucna chtěli
finanční prostředky navyšovat.
Podobně bychom chtěli postupovat i v rámci složek IZS,
včetně obecních a městských
policií. Vždyť kvalitní zdravotní
péče, ochrana majetku a osob
a bezpečnost všeobecně, je pro
kraj jedním z rozhodujících kritérií, dle kterých jej jeho obyvatelé hodnotí.

Jan Richter (ANO), krajský
zastupitel
Na otázku jak hodnotíme
rozpočet ÚK na rok 2020 můžu
reagovat pouze tak, jako náš
klub při samotném projednávání na zastupitelstvu. Rozpočet
hodnotím celkově jako nevyrovnaný, a proto se náš klub při
hlasování zdržel. Deficit pro rok
2020 je z našeho pohledu příliš
vysoký.

Zastupitelé schválili rozpočet, počítá se s novou pozemní komunikací a dostavbou areálu školy

Ú

stecký kraj bude v roce 2020 hospodařit s 20 843 miliony korun.
V takovém objemu schválili zastupitelé
rozpočet na tento rok. Půjde o rozpočet
schodkový. Podle slov 1. náměstka hejtmana Martina Kliky bude hlavními prioritami Ústeckého kraje pro rok 2020
restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky, zefektivnění vzdělávacího systému, regionální zdravotnictví, dopravní
obslužnost a dopravní infrastruktura.
Zásadní výdaje jsou rozpočtovány
v oblasti vzdělávání ve výši 11 223 mil.

Kč (54 % celkových výdajů), které jsou
kryty zejména státní dotací na přímé
náklady na vzdělávání regionálního
školství. Oblast dopravy a silničního
hospodářství s 4 036 mil. Kč (19 % celkových výdajů) zaujímá druhé místo.
Další významnou oblastí jsou sociální
věci ve výši 2 191 mil. Kč (11 % celkových výdajů).
Nejvýznamnějšími
plánovanými
investičními akcemi pro letošní rok je
výstavba nové komunikace u města
Chomutova v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. In-

vestice to bude za 250 milionů korun.
I letos se budou finance vynakládat do
krajských budov a staveb. V oblasti
školství bude tou největší investicí druhá část 1. etapy dostavby areálu Střední školy stavební a strojní v Teplicích,
která bude financována z úvěru 2017 –
2021 částkou 235 milionů korun.

Nejvíce peněz půjde jako již tradičně do
školství.
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Představujeme železniční dopravce DÚK v Ústeckém kraji – GW Train Regio

D

o Ústeckého kraje vstoupil
GW Train Regio na základě
smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR při změně jízdních řádů
v prosinci 2016, kdy začal místo
Českých drah zajišťovat provoz
železniční linky R25 Most - Plzeň v rozsahu čtyř párů spojů
v pracovních dnech. O rok později rozšířil provoz na této mezikrajské lince o další čtyři páry
spojů podle zakázky Ústeckého
a Plzeňského kraje. V současné
době tak GW Train Regio z Mostu vypravuje v pracovních dnech
každé dvě hodiny vlak ve směru
Chomutov - Žatec – Podbořany
– Blatno u Jesenice – Žihle –
Plasy – Plzeň.
GW Train Regio se věnuje
závazkové dopravě pro kraje
již od roku 1997, kdy začal za-

jišťovat provoz na trati Trutnov
hl. n. – Svoboda nad Úpou. Po
Královéhradeckém přišel Karlovarský a Moravskoslezský kraj.
Velký rozvoj společnosti se ale
datuje od roku 2014, kdy se GW
Train stal součástí JIHOTRANS
GROUP. Počet zaměstnanců
postupně stoupl na dnešních
více než 250 a jeho zákazníky se
kromě Ústeckého kraje stal i Jihočeský a Plzeňský kraj.
„S kvalitou přepravy u GW
Trainu byli cestující od začátku jeho fungování u nás v kraji

spokojeni. Na rozdíl od některých dopravců, kteří se objevili
na železnicích kraje nyní v prosinci, jsme u něj nemuseli řešit
žádné porodní problémy“ uvedl
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Jaroslav Komínek. „Na lince R25 z Mostu do Plzně nasazuje GW Train vlaky po kompletní
modernizaci interiéru v oranžovo-zelené barevné kombinaci.
Cestující v nich mají k dispozici
WI-FI, zásuvky na 230 V, informační letáčky, prostor pro
přepravu dětských kočárků a invalidních vozíků, bezbariérové
WC, stolek s dětskou stolní hrou
pro nejmenší i stojany na jízdní
kola,“ dodal.
Ve vlacích GW Train Regio je
na území Ústeckého kraje možné pořídit i využít všechny vari-

anty jízdních dokladů Dopravy
Ústeckého kraje - doklady DÚK
platí mezi Mostem a Blatnem

u Jesenice. Jízdenky můžete pořídit i ve čtyřech informačních
místech společnosti – navštívit

je můžete na vlakových nádražích v Chomutově, Mostě, Podbořanech a Žatci.

hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek
České dráhy zajistí v Ústeckém kraji Náměstek
seznámil poslankyni Květu Matušovskou se změnami na železnici
70 procent regionální drážní dopravy V

Z

ástupci Českých drah podepsali pět nových
smluv na zajištění veřejné drážní osobní dopravy v Ústeckém kraji. Největší tuzemský železniční dopravce zajistí 70 procent výkonů v regionální dopravě Ústeckého kraje a příští rok vypraví
denně v průměru 672 regionálních vlaků.
„Vyjednávání o zajištění dopravní obslužnosti
na železnici v Ústeckém kraji v příštích letech bylo
náročné. Ilustruje to počet dojednaných smluv, ke
kterým jsme museli připravit také speciální nabídky. Jen České dráhy zde uzavírají pět nových kontraktů, které nahrazují dosud jediný. Své nabídky
jsme předkládali i do dalších tří provozních souborů. V konkurenci mnoha dopravců jsme celko-

Za ČD podepisovali předseda představenstva
Václav Nebeský a místopředseda představenstva
Radek Dvořák.

vě uspěli a v příštích letech zajistíme v regionu 70
procent výkonů osobní dopravy,“ řekl Václav Nebeský, předseda představenstva a generální ředitel
Českých drah.
České dráhy budou podle nových smluv obsluhovat pět provozních souborů: soubor DMU 120
zahrnující linky T8, U11 a L2 s přesahem do Libereckého kraje po dobu 10 let. Dále pak soubor
EMU 240 zahrnující hlavně linku U 32 Ústí nad
Labem – Lysá nad Labem po dobu 4 let, soubor
Šluknovsko na čtyři roky, soubor Podřipsko na
dobu 10 let a linku U6 na dobu 10 let.
„Celkové se nám povedlo zabezpečit kvalitní
a dostupnou dopravu pro cestující v Ústeckém
kraji. A to nejen lepšími vozidly, ale i tím, ze ČD
nově uznávají Bezkontaktní karty DÚK. Cestující
dokonce může na území kraje cestovat na jízdenku
DUK a jízdenku ČD si bez příplatků může zakoupit na hranici kraje. ČD jsou pro nás významným
partnerem, u kterého objednáváme drtivou část
výkonu na železnici,“ uvedl náměstek hejtmana
pro dopravu Jaroslav Komínek.
Kromě toho je v jednání dodatek ke stávající,
tedy šesté, smlouvě zahrnující provoz moderních
elektrických jednotek RegioPanter financovaných
z regionálních operačních fondů EU, které jezdí
na páteřní trase Děčín – Ústí nad Labem – Kadaň.

Krajská zdravotní má lůžka intenzivní péče pro kardiochirurgii

K

rajská zdravotní, a. s., pokračuje v plánované revitalizaci Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem. V roce 2019
byly dokončeny další dvě důležité investiční akce, které rozšíří
možnosti poskytování kvalitní
komplexní zdravotní péče pro
obyvatele Ústeckého kraje. Vedení společnosti vše směřuje
k jasnému cíli – získání statutu
centra vysoce specializované
komplexní
kardiovaskulární
péče pro dospělé v roce 2020.
Vedení úspěšně uzavřelo
smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru
kardiochirurgie a od 1. července
tuto péči pojišťovny hradí. Nyní
byla stavebně dokončena důležitá součást kardiocentra – nová
jednotka intenzivní péče.
Vznik
kardiochirurgického
oddělení 1. ledna 2018 vedle

kardiologické kliniky v ústecké
Masarykově nemocnici a dosavadní výsledky umožňují Krajské zdravotní plnohodnotně
usilovat o získání statutu centra
komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče.
Sluší se poděkovat vedení Ústeckého kraje a zastupitelstvu
za podporu kardiochirurgického pracoviště. „S budoucností
Kardiocentra souvisí zcela nový
nemocniční pavilon. Na přípravě této významné investiční akce
představenstvo a management
společnosti usilovně pracují,“
uvedl Petr Fiala, generální ředitel KZ.
„Když jsme začali v úvodu
roku 2018 budovat kardiochirurgii, věděli jsme, že půjde
o velkou výzvu, ale nedokázali
jsme si představit, jak náročné
to bude. Zároveň vidíme, jak
velkým tempem se nová speci-

MUDr. Miroslav Kolesár, primář kardiochirurgického oddělení (vlevo) a MUDr. Štěpán Rupert, primář kardioanesteziologického oddělení, na nové jednotce intenzivní péče v ústecké Masarykově nemocnici.

alizace a zázemí pro ni v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem rozvíjí. Děkuji vedení
společnosti Krajská zdravotní
za úsilí, které projektu budování kardiochirurgického oddělení věnuje. Jmenovitě Jiřímu
Novákovi, předsedovi představenstva Krajské zdravotní, Petru Fialovi, generálnímu řediteli
Krajské zdravotní, Josefu Liehnemu, řediteli zdravotní péče
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem a prof. Pavlu Červinkovi, Ph.D., FESC, FSCAI,
přednostovi ústecké kardiologické kliniky. Poděkování patří
i všem mým kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na přípravě projektu kardiochirurgického oddělení v Ústí nad Labem,
ale i těm, kteří do tohoto projektu vstoupili později a v současné době s láskou pečují o naše
pacienty,“ zdůraznil Miroslav
Kolesár, primář ústeckého kardiochirurgického
oddělení,
který společně s vrchní sestrou
Regínou Gavlasovou a primářem kardioanesteziologického
oddělení Štěpánem Rupertem
novou jednotku intenzivní péče
představil.
Náklady na investiční akci,
která kromě vybudování jednotky pooperační a resuscitační
péče pro kardiochirurgii zahrnovala i zřízení budoucí metabolické jednotky pro oddělení gastroenterologie, přesáhla částku
18,2 milionu Kč včetně DPH.
Krajská zdravotní, a. s., akci financovala z vlastních zdrojů.

polovině prosince spolu se změnami jízdních
řádů začali po kolejích jezdit noví železniční
dopravci. Měsíc od vyjetí celkem šesti nových dopravců se s provozem seznámila také poslankyně
PS PČR, která je členkou dopravního podvýboru.
Na cesty vyrazil také náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek a vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti Jakub Jeřábek.
Krajská výprava spolu s poslankyní se před cestou
po kraji seznámila s aktuální činností Centrálního
dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, který byl zřízen na konci loňského roku a nyní funguje ve zkušebním režimu, jehož součástí je celodenní sledování všech krajských spojů a komunikace s dopravci.
Plný provoz dispečinku bude průběžně spouštěn
během roku 2020. Jako jeden z hlavních úkolů dispečerského řízení na úrovni kraje je zlepšení čekání
garantovaných přípojů na sebe navzájem. Dispečeři
také zlepší informování cestujících a pomohou řešit
nenadálé mimořádnosti. Po návštěvě dispečinku se
náměstek spolu s poslankyní svezli po Švestkové
dráze, kde provoz objednává Ústecký kraj u společnosti AŽD, vlakem Českých drah i RegioJetem.
„Jsem rád, že se paní poslankyně mohla osobně
seznámit se systémem Dopravy Ústeckého kraje,
konkrétně se třemi železničními dopravci, se kterými jsme jeli na trase Ústí nad Labem – Lovosice

– Most – Bílina a zpět. Celou trasu jsme projeli bez
problémů a včas,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. „Naše cesta proběhla bez
jediného problému, líbila se mi moderní Švestková
dráha nejen prostředím uvnitř soupravy, které bylo
čisté a příjemné, ale také po personální stránce.
Další výhodou bylo, že jsme celou trasu projeli na jedinou krajskou síťovou jízdenku za výhodnou cenu,
tudíž jsme při přestupu nemuseli řešit nákup jízdenek,“ dodala poslankyně Květa Matušovská, která
se v závěru svého výjezdu setkala také s hejtmanem
Oldřichem Bubeníčkem v jeho pracovně.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav
Komínek představil změny na železnici poslankyni
PČR Květě Matušovské. V rámci cesty po kraji nechyběla jízda Švestkovou dráhou.

Doprava Ústeckého kraje je už i na Instagramu
Kromě Facebooku můžete Dopravu Ústeckého kraje sledovat
i v další sociální síti - nově je také na Instagramu. Na profilu pravidelně naleznete fotografie s dopravní tématikou i novinky ze světa
veřejné dopravy. Své fotoúlovky můžete označit hastagem #dopravauk nebo #zeleneautobusy. Ve stories naleznete kromě novinek
také tipy na výlet nebo fotografie od fanoušků.

Krajská zdravotní má v ústecké nemocnici
rekonstruovanou stanici větších dětí

D

ětská klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem a Krajské zdravotní, a. s.
– Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o. z., je významným
zdravotnickým pracovištěm KZ.
Proto je důležité, že se jeho
součást – stanice větších dětí
– vrací po rekonstrukci z provizoria na oční klinice v pavilonu
G zpět do budovy D. Dokončení rekonstrukce stanice větších
dětí je pokračováním obnovy
dětského pavilonu, který za 30
let své existence velice zastaral
a přestal vyhovovat podmínkám
pro poskytování péče v 21. století. Po vybudování centrálních
šaten a rekonstrukci mléčné
kuchyňky jsme vybudovali v přízemí budovy stanici ambulantní
pediatrické péče a nové ambulance pro dětskou chirurgii –
úrazové centrum.
Následovala
rekonstrukce
dětské rehabilitace a ambulantního traktu ORL oddělení
a nyní otevřené stanice větších
dětí. Budova byla zateplena,
má novou fasádu a nástavbu,
kde sídlí část KAPIM. To nám

umožní vybudovat v bývalých
prostorách
anesteziologické
části KAPIM novou moderní
jednotku intenzivní péče, která bude v blízkosti emergency
a RDG oddělení, a tak odpadne
složitý transport nejtěžších dětských pacientů z 5. poschodí
Náklady na rekonstrukci
stanice větších dětí v ústecké
nemocnici Krajské zdravotní,
a. s., byly – s využitím dotace
Ústeckého kraje - bezmála
15,4 milionu Kč včetně DPH.
budovy. V této chvíli probíhá
obnova zařízení oddělení fyziologických novorozenců, připravuje se projekt vzniku nových
porodních pokojů a po dokončení tohoto projektu bude nutné objekt na přibližně 4 měsíce
uzavřít a opravit rozvody vody,
elektřiny a kanalizace.

Po této opravě přijde na řadu
oprava posledních dvou dětských oddělení – oddělení kojenců a dětské chirurgie.
Centralizace péče a vytváření
super specia¬lizovaných pracovišť však přináší nutnost rozvoje
oborů dětského lékařství, neonatologie a porodnictví a prostory přestávají stačit. V objektu
je málo míst pro doprovázející
rodiče, je potřeba rozšířit největší porodnici v kraji a zachytit
nové trendy v porodnictví, rozšířit novorozenecké oddělení co
do kapacity lůžek i zázemí pro
rodiče předčasně narozených
dětí, chybí administrativní zázemí některých oddělení…
Proto je zapotřebí začít pracovat na přístavbě nového pavilonu ke stávajícímu.
MUDr. Josef Liehne, ředitel
zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
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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.

Děčínská jeřabinka - na
kopcích okolo Děčína nachází
vhodné podmínky k růstu nenápadný, ale dekorativní strom
jeřáb ptačí, používaný odedávna
v lidovém léčitelství. Plody jeřábu
jsou ručně sbírané na Děčínském
Sněžníku. Následně se jeřabiny macerují a destiluje se z nich
pálenka nezaměnitelné pikantní
chuti. Používá se jako prostředek
na dobré trávení a při nachlazení.
Děčínská jeřabinka Valdemara
Grešíka je výrobkem s dlouhou
regionální tradicí, je bez přidaného cukru, s objemem alkoholu
46 % a svou typickou chutí osloví nejen znalce destilátů. Tradiční pálenka získaná macerací

světě čokolády. A pokud chcete
proniknout do světa výroby čokoládových lanýžů, Čokolaboratoř pořádá originální workshopy
spojené s ochutnávkou různých
druhů lanýžů, čokoládového vína
a kakaových bobů.

a destilací drží také mimořádné
ocenění v soutěži O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého
kraje – Kraje Přemysla Oráče
2009, a regionální značku ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.

Zabijačkové dobroty od
Zrcadla - manželé Roušarovi
z Března u Chomutova vyrábí
široký sortiment zabijačkových
dobrot, vyladěných vlastním ex-

perimentováním. Prvním článkem se stala tradiční vepřovka
– vepřové mase ve vlastní šťávě
a následovaly další pochoutky,
jako jsou bůčková pomazánka,
bylinkové sádlo, bílý zabijačkový prejt, sulc, škvarková pomazánka, škvařené vepřové sádlo
nebo vepřové škvarky v sádle.
Od začátku do konce jde o ruční
výrobu dělanou s láskou, která se
projeví na skvělé chuti. Výrobky
jsou bez chemie a zbytečných
konzervačních látek, při pasteraci prochází dvojitým varem.
Typické skleněné konzervy s kovovým víčkem lze zakoupit ve
farmářských obchůdcích, pivnicích. Pro svou kvalitu získaly
výrobky firmy VAROZA několik
ocenění O nejlepší potravinářský
výrobek Ústeckého kraje – Kraje
Přemysla Oráče 2019, Regionální potravina Ústeckého kraje
2017 a v neposlední řadě regionální značku KRUŠNOHOŘÍ
regionální produkt®.

V maličkém krámku najdete čokoládové lanýže, různých příchutí za použití bio koření. Pralinky
se vyrábí zásadně ručně pouze
z kvalitních i regionálně dostupných surovin a vybraných přísad.
Každý bonbón je originál, vyrobený dle vlastních receptur majitelky Dany Mlenské. Při jejich
výrobě nejsou přidávány žádné
umělé konzervanty, proto mají
lanýže omezenou trvanlivost. Pro
uchování lahodné chuti a kvality
je tak nutné skladovat pralinky
v suchu a v chladu. Čokoládové
lanýže, pralinky francouzského
typu, získaly certifikát ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ regionální produkt® a určitě vám pomohou objevit nové a neobvyklé zážitky ve

Čokoládové lanýže - pokud
hledáte něco opravdu lahodného
a neotřelého, vydejte se do Čokoládové laboratoře v Litoměřicích.

běžná i úplně neobvyklá, za použití různých kmenů kvasnic,
mnoha druhů sladu a rozmanitých odrůd chmele. Pivo je vařeno s maximálním možným podílem ruční práce. Siřemské pivo
je držitelem regionální značky
POOHŘÍ regionální produkt®.

Siřemské pivo - láska k pivovarnickému řemeslu a důraz
na maximální kvalitu dokázaly
z bývalé myslivny v malé obci
Siřem na Žatecku vybudovat jedinečný pivovar. V Siřemi, obci
se staletou chmelařskou tradicí,
se chmel pěstoval vlastně „vždy“.
Dodnes jsou na starých domech
vidět pozůstatky malých sušáren
chmele a v nejednom stavení se
dochovala původní, více než stoletá, technologie. I dnes je Siřem
obklopena chmelnicemi, ze sytě
červené hlíny šplhají k nebesům
voňavé zelené hlávky. Siřem má
také vlastní uznanou variantu
slavného Žateckého červeňáku.
Jmenuje se jak jinak než Siřem
a je registrována od roku 1969.
Pivovar vaří piva běžná, méně

Co jsou regionální značky?
Regionální značení je jednou
z cest ke zviditelnění regionu jak
upozornit na zajímavé produkty a zážitky. Certifikaci zaštiťuje
Asociace regionálních značek,
má daná pravidla udělování. Regionální značky Vám pomohou
objevit to pravé z našich regionů!
Chcete certifikovat své výrobky
a produkty z Ústeckého kraje?
Více na www.regionalniznacky.cz

Ústecký kraj letos dofinancuje provoz
všech poboček ústecké knihovny

R

ušení provozu tří poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem (SVKÚL) se odsouvá. Ústecký
kraj přidá na jejich provoz 2 mil. Kč a zachová tak jejich provoz po celý kalendářní rok 2020.
„Celé se to posouvá minimálně o rok,
vyzýváme však statutární město Ústí nad
Labem, aby si na rok 2021 připravilo finanční prostředky tak, aby ty pobočky,
které oni chtějí,
byly od příštího
roku
financovány ze zdrojů
města,“ uvedl 1.
náměstek hejtmana Ústeckého
kraje Martin Klika. Provoz dvou již od ledna uzavřených
poboček pak bude obnoven nejdříve
v průběhu měsíce února.
Ústecký kraj spolu se SVKÚL dlouhodobě jednal se statutárním městem Ústí
nad Labem o spolufinancování nákladů
spojených s výkonem městských funkcí
knihovny. Při funkci veřejné knihovny
SVKÚL zajišťuje poradenské, vzdělávací

a technické služby v oblasti knihovnictví
pro obyvatele města Ústí nad Labem.
Tyto městské funkce vykonává prostřednictvím poboček a provozem tzv. lidové
části spolu s dětským oddělením, multimediálním oddělením, oddělením cizojazyčné literatury a částečně i oddělením
časopisů.
Zákon o knihovnách říká, že plní-li krajská knihovna v místě svého sídla
i funkci základní
knihovny, podílí
se na zajištění
této funkce obec.
Výkon
městských funkcí SVKÚL je vyčíslen
na 17 mil. Kč za
rok. Krajskou knihovnu provází každoroční nárůst nákladů spojených s rozšiřováním služeb veřejnosti hrazených
zejména z příspěvku zřizovatele. Knihovna musí soustředit nemalé finanční prostředky také do rozvojových projektů
a zároveň se připravovat na dokončení
a zprovoznění nového depozitáře „Evropské knihovny“ ve výši 138 mil. Kč.

Na statku v Kadani měli loni
nadprůměrnou dojivost skotu

K

rajská majetková, p. o. obdržela
v prosinci roku 2019
vyhodnocení chovatelské práce ve stádě
českého strakatého
skotu, který se chová
ve středisku Statek Jezerka Kadaň, a to plaketu stájový štít (na
snímku)
stájového
průměru sledovaného
roku 2019, který činí
přes 8000 kg mléka za
laktační období jedné krávy. Průměrná
dojivost u chovaného
plemene činí 6000 až 7 500 kg mléka za
laktační období krávy. Což je pro představu 20 l na krávu.
Jde o zvýšení užitkovosti, kdy z původních 15 l dojivosti na krávu v roce

2010 dosáhli téměř 31
l na krávu v loňském
roce. Bylo toho dosaženo zlepšováním
životních podmínek
zvířat mléčného skotu na statku. Na statku Jezerka se snaží
vytvořit zvířatům co
nejpřirozenější podmínky a řídí se heslem
„Šťastné zvíře je vysoce užitkové zvíře“.
Díky podpoře zřizovatele Krajské majetkové p. o. tj. Ústeckého
kraje a díky získání
dotace ze SZIF byl v roce 2018 kompletně zrekonstruován kravín včetně dojícího robota, tím se mj. daří zajistit individuální potřeby každého zvířete v rámci
moderního provozu.

Ústecký kraj
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Ústecký kraj ocenil studenty za bezpečnou práci v on-line prostředí
V

dnešní moderní době je
znalost on-line prostředí
nedílnou součástí našich životů.
S používáním internetu je však
spojená problematika elektronické bezpečnosti. Žáci a studenti základních a středních škol
Ústeckého kraje se opět mohli
zapojit do soutěže s projektem
„Kraje pro bezpečný internet“
a vyhrát hodnotné ceny.
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se konalo předání cen
výhercům krajského kola finále

této soutěže. Ceny výhercům
předal náměstek hejtmana pro
oblast školství, mládeže a sport
Petr Šmíd a Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Smyslem soutěže
je podpora prevence v oblasti
elektronické bezpečnosti mládeže a preventivní aktivity snižující
míru elektronické kriminality na
území jednotlivých krajů.
V rámci krajského finálového
kola Kvízu první příčku v kate-

gorii 8 – 12 let obsadila Eliška
Fialová ze Základní školy Na
Podlesí, Kadaň. V kategorii 13
let zvítězil Jakub Novák z Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice. V nejstarší kategorii byl
nejúspěšnější Martin Kadlec
z Gymnázia Děčín, druhý skončil Vojtěch Scato z Gymnázia
Josefa Jungmanna, Litoměřice
a třetí příčku obsadil Marek Boris ze SOŠ podnikatelská, Most.
„Chtěl bych vám všem poblahopřát. Všichni, co tu sedíte, jste

vítězové. Pokračujte i nadále ve
vzdělávání, protože se poté budete mít v životě dobře. Samozřejmě velké díky patří i pedagogům,
kteří mají na vašem úspěchu nemalou zásluhu,“ uvedl náměstek
hejtmana Petr Šmíd.
Výherci obdrželi hodnotné
ceny, které do soutěže věnoval
Microsoft a Ústecký kraj. Kraje
pro bezpečný internet je projekt
Asociace krajů České republiky.
Více informací najdete na webu
www.kpbi.cz.

Jakub Novák zvítězil v kategorii 13 let a výš.

Vítězem ankety Gympl roku se v Ústeckém kraji Korejci podepsali memorandum o spolupráci
se Střední průmyslovou školou v Ústí nad Labem
stalo Gymnázium Lovosice

V

edení lovosického gymnázia obdrželo od koordinátorky ankety Gympl roku informace o tom, že v anketě obliby
škol „Gympl roku“ za rok 2019
se stali pro oblast Ústecký kraj
celkovým vítězem. Do ankety
oblíbenosti se přihlásilo více než
dvacet škol.
Na druhém místě skončilo
Gymnázium Jana Amose Ko-

Gymnázium obdrželo certifikát
a pečeť.

menského v Dubí a třetí Gymnázium Rumburk. Jedná se sice
„jen“ o oblíbenost jako takovou,
nicméně hlasy stávajících studentů i absolventů svědčí o kvalitách výuky. „Z výsledku máme
obrovskou radost, za zaslané
hlasy děkujeme a projevené podpory si opravdu velmi vážíme,“
podotknul ředitel lovosického
gymnázia Marek Bušek.

Budoucí zubní technici ukázali
na mezinárodní soutěži svůj um

L

etošní 4. ročník soutěže Ústecký Dent se uskutečnil v Ústí nad Labem opět za účasti soutěžících studijních oborů Asistent zubního technika
a Diplomovaný zubní technik z celé ČR. Mezinárodní rozměr dodali celé akci účastníci z Německa
a Slovenska.
Soutěžní den na ústecké Vyšší odborné škole
zdravotnické a Střední škole zdravotnické zahájila
ředitelka Miroslava Zoubková. Na řadu pak přišla
první disciplína – kresba. Tentokrát žvýkací plochy
druhého dolního premoláru (dolní pětky). V druhé disciplíně se modelovaly horní moláry (šestky
a sedmičky). Jednalo se o precizní voskovou modelaci a také o to, co nejlépe vystihnout morfologicky jejich přirozenost. K dispozici měli účastníci
speciální pomůcky, které poskytli pro tento účel
sponzoři. Bez nich a přispění Krajského úřadu Ústeckého kraje by se nemohla tato akce uskutečnit.
Hodnotící komise složená z odborníků z praxe
měla opravdu složitý úkol vybrat a ocenit nejlepší
práce. Všechny byly na velmi profesionální úrovni.
První místo v kategorii kresba obsadila Lucie Jalušková z pořádající školy, druhé místo patřilo Praze, třetí Nymburku. V modelovacích technikách
se nejlépe umístila Denisa Kašáková z Karlových

Varů, druhou pozici obsadila Ostrava - Vítkovice
a třetí opět Karlovy Vary.
Po celkovém součtu všech bodů se stala nejúspěšnější školou SZŠ a VOŠZ z Karlových Varů.
Pořádající škola obsadila velmi těsně druhou příčku. Vítězové obdrželi od zástupců podporovatelů
hodnotné ceny. Ocenění předávala vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Waicová a předseda výboru pro zdravotnictví Pavel
Csonka.

Lucie Jalušková (uprostřed) z pořádající školy zvítězila
v kresbě.

Konzervatoř Teplice
– kulturní zásobárna ústeckého regionu

K

onzervatoř v Teplicích je
školou, která svojí činností
zásadně ovlivňuje kulturní obraz
nejen Statutárního města Teplice, ale v čím dál větší míře i celého regionu - tedy Ústeckého
kraje. Pojďme se poohlédnout za
aktivitami této školy jen v uplynulých dvou měsících.
Zásadní vizitkou školy bylo
hned několik velkých koncertů
napříč uměleckými žánry, které
ukázaly nejen rozmanitost a šíři
uměleckých projektů školy, ale
i naprostou profesionalitu mladých umělců. Tím prvním byl
galakoncert „Semafor slaví 60
aneb Klobouk dolů, pane Suchý“. Na hudebním, tanečním

i hereckém show ve vyprodaném
sále Krušnohorského divadla se
podílely všechny složky populárního zaměření školy – tedy jak
zpěváci i instrumentální sólisté,
tak Big band teplické konzervatoře, skupina T. K. Collective,
soubor bicích nástrojů No Metronome Percussion ad.
V listopadu se teplická konzervatoř zapojila do oslav 30. výročí Sametové revoluce; a to ve
třech žánrově rozdílných projektech: koncertem Symfonického
orchestru a sólistů teplické konzervatoře s názvem „Sametová
Osudová“, spoluúčinkováním
na galakoncertu věnovanému
písním Karla Kryla „Koncert
pro všechny slušné lidi“ a v rámci projektu „Jak to tenkrát bylo“
besedou s novinářem Pavlem
Ryjáčkem na téma „Sametová
revoluce (nejen) v Teplicích“.
Konec listopadu patřil výjimečnému Inauguračnímu koncertu
nově pořízených varhan v sále
Oáza Konzervatoře v Teplicích.
Tři velké vánoční symfonické
koncerty v prosinci pak doplnila
celá řada komorních vystoupení
v Teplicích a okolí. Jako každý
rok škola připravila adventní

vystoupení Big bandu s názvem
„Na synkopách do vánoc“ a podílela se na celorepublikovém
projektu „Česko zpívá koledy“.
Kontinuálními projekty školy jsou pravidelná vystoupení
v Lázeňském domě Beethoven
a nově vzniklý cyklus komorních koncertů pro Regionální
knihovnu Teplice.
Teplická konzervatoř je také
aktivní základnou dalšího
uměleckého vzdělávání pedagogických pracovníků (nejen)
ústeckého regionu. Namátkou
jmenujme workshopy populární zpěvačky Dity Kosmákové,
jazzového saxofonisty Pavla Zlámala či masterclass klavíristy
Jana Jiraského.
A na co nás může konzervatoř
pozvat v nejbližší době? Z široké
nabídky vyberme alespoň žádaný a netrpělivě očekávaný Valentýnský koncert v úterý 18. února
v Estrádním sále Domu kultury
Teplice a pro ústecké diváky pak
reprízu zmíněného úspěšného
galakoncertu „Semafor slaví 60
aneb Klobouk dolů, pane Suchý“, která je v Severočeském
divadle naplánovaná na neděli
29. března.

V

návaznosti na nedávnou
návštěvu jihokorejské delegace v Ústeckém kraji se náměstek hejtmana pro školství Petr
Šmíd zúčastnil slavnostního
podpisu memoranda o spolupráci mezi jihokorejskými institucemi z města Gyeongju, UJEP
a Střední průmyslovou školou
v Ústí nad Labem.

Memorandum podepsala ústecká průmyslovka s Gyeongju
Business High School. Účelem této dohody o spolupráci je
rozšíření a posílení globálních
vzdělávacích programů na obou
středních školách, přispívání
k rozvoji výměnného programu
pro studenty a rozvíjení možností odborného vzdělávání za-

městnanců mezi oběma subjekty. „Podporuji partnerství mezi
oběma vzdělávacími institucemi. Je to krok správným směrem,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Šmíd. Za UJEP se akce
zúčastnil prorektor pro rozvoj
a kvalitu Jaroslav Zuckerstein
a za střední školu její ředitel Jaroslav Mareš.

Hamerským truhlářům se dařilo
V

Děčíně se uskutečnilo regionální kolo Ústeckého a Libereckého kraje Mistrovství České
republiky oboru Truhlář. Za SOŠ Litvínov – Hamr
se klání zúčastnili žáci třetího ročníku Ludvík Steuter a Petr Lukele.
„Soutěžící byli postaveni před úkol vyrobit rámeček na konstrukční spoje podle výkresové dokumentace. Na práci byl stanoven časový limit
pět hodin,“ prozradil vedoucí dílen SOŠ Litvínov
-Hamr Miroslav Findeis. „Oba kluci se úkolu
zhostili se ctí, jsme na ně pyšní,“ uvedl.
V konkurenci dvanácti soutěžících si nejlépe
vedl Ludvík Steuter, prvním místem si zajistil postup do republikového finále soutěže, které proběhne 26. února v Brně. Druhý skončil Štěpán
Drda z Varnsdorfu. Na třetí příčce se umístil Pavel
Pešír z děčínské školy.
„Děkuji všem, kteří se na přípravě žáků podíleli,
vítězi gratuluji a pevně věřím, že naši školu bude
úspěšně reprezentovat i v republikovém finále,“
dodala ředitelka školy Jitka Francírková.

Ludvík Steuter zvítězil v regionálním kole Mistrovství
České republiky v oboru Truhlář.

Úřad práce ČR pomáhá
propouštěným v Ústeckém kraji

T

řem stovkám lidí už pomohl
projekt Outplacement v Ústeckém kraji. Více než polovina
účastníků projektu našla nové
pracovní uplatnění, ostatní dostali možnost zvýšit si svou kvalifikaci. Projekt realizuje krajská
pobočka Úřadu práce ČR, financuje ho Evropský sociální fond
a státní rozpočet ČR.
Projekt, který je v Ústeckém
kraji realizován od ledna 2019,
se zaměřuje na pomoc zaměstnancům, kterým v blízké době
skončí pracovní poměr. Nemusí
se přitom jednat pouze o osoby propouštěné, účastníky se
také mohou stát zaměstnanci
ve výpovědní době, zaměstnanci, kteří končí pracovní poměr
dohodou, nebo mají uzavřenou
pracovní smlouvu na dobu určitou a vědí, že jim nebude prodloužena. Nutné však je, aby se
na specialisty projektu obraceli
co nejdříve, nejlépe už v době,
kdy jsou ve výpovědní lhůtě
nebo jim výpověď hrozí.
Na Úřad práce ČR se mohou
obracet i zaměstnavatelé, kteří
vědí, že budou muset své zaměstnance nebo jejich část propustit, a není jim lhostejný jejich
další osud. Této možnosti využilo letos na jaře vedení litoměřické pekárny, které bylo nuceno
z organizačních důvodů zcela
zrušit výrobu. O práci tím pádem přišla stovka zaměstnanců.
Po domluvě s vedením pekárny

byl propouštěným zaměstnancům představen projekt a klíčové aktivity, které v jeho rámci
mohou využít.
Jednou z podpořených byla
i paní Jitka. V pekárně pracovala jako cukrářka 15 let, uzavření podniku pro ni znamenalo
ztrátu zaměstnání a stálého
finančního příjmu. Měsíc před
ukončením pracovního poměru
se zaevidovala na ÚP ČR jako
zájemce o zaměstnání a vstoupila do projektu Outplacement.
Zástupce úřadu s paní Jitkou
v rámci individuálních poradenství probral její možnosti a představy o novém pracovním místě.
Maminka dvou malých dětí, hledala proto práci, která jí umožní
být jim na blízku. Tento požadavek nebylo vůbec jednoduché
splnit, nakonec se podařilo najít
jí práci kuchařky ve školní jídelně. Do nového zaměstnání navíc

Paní Jitka se přesunula z pekárny
do školní jídelny.

nastoupila ihned po skončení
pracovního poměru u původního zaměstnavatele. Díky tomu
se nestala nezaměstnanou a nepřišla o finanční příjem, což je
vzhledem k tomu, že má na starosti chod domácnosti se dvěma
dětmi, velmi důležité.
Pro klienty projektu je připravena celá řada aktivit zaměřených na individuální potřeby
každého z nich. Na základě poradenství a profesně orientované
pracovní diagnostiky jsou účastníkovi doporučeny vhodné aktivity, které lze v rámci projektu
absolvovat. Účastníci mohou využít poradenství v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti
nebo školení v oblasti měkkých
dovedností. V případě potřeby
mohou klienti absolvovat také
rekvalifikační kurzy a zvýšit tak
svůj potenciál na trhu práce.
Projekt Outplacement je také
příležitostí pro zaměstnavatele,
kteří mají zájem přijmout propouštěné zaměstnance. Mohou
získat příspěvek na mzdy přijímaných zaměstnanců a v případě potřeby mohou tyto zaměstnance prostřednictvím projektu
dále vzdělávat.
Zájemci o projekt Outplacement se mohou obrátit na nejbližší kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Ústeckém kraji,
případně na manažerku projektu Mgr. Dominiku Jirouškovou
na tel. 950 171 646.
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Záchranáři si pod stromečkem
rozbalili nové sanitky od kraje

Z

áchranáři Zdravotnické záchranné služby Ústeckého
kraje převzali na své výjezdové
základně v Ústí nad Labem 17 nových moderních sanitních vozů
pořízených Ústeckým krajem.
Nová vozidla jsou vybavena specifickou zástavbou pro činnost
zdravotnické záchranné služby,
včetně nových technologií.
Především vozidla VW Crafter
jsou vybavena speciálními hydraulickými nosítky s nosností až
318 kg. Nosítka lze ukotvit také
ve středové části zástavby, což
umožní pohyb celého týmu záchranářů kolem nosítek. Všechna vozidla jsou vybavena spojovými a mobilními prostředky
(navigace, kamery do vozidel
a radiostanice), které umožní
také využití výpočetní techniky při zpracování zdravotnické
dokumentace výjezdovými skupinami. Vozidla jsou provedena
ve standardním žluto-zeleném
barevném provedení.

leden 2020
Hejtman Bubeníček navštívil v Průmyslové
zóně Triangle závod na výrobu pneumatik

J

ihokorejská společnost Nexen
Tire Europe, s. r. o., vyrábějící
pneumatiky se od svého vstupu
do Průmyslové zóny Triangle na
Žatecku letos v létě rychle zabydlela. Ještě před koncem roku do
společnosti zavítal na pracovní
setkání hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Zde se setkal s prezidentem
Nexen Tire Czech Eung Young
Leem a výkonným ředitelem
Chelo Soo Kimem. Hejtman si
prohlédl celý závod včetně plně
automatizované výroby. Představena mu byla také historie
společnosti a sortiment.
Společnost Nexen Tire Europe spustila zkušební provoz na

„Jsem rád, že se nám daří obměňovat vozový park zdravotnické záchranné služby. Pokud
záchranáři každý den zachraňují
lidské životy, a to nejen obyvatelům našeho kraje, měli by
k tomu mít také patřičné vybavení,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček. Slavnostního předání
se za kraj ještě účastnil náměstek hejtmana pro zdravotnictví
Stanislav Rybák a Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví.
ZZS ÚK spolu Ústeckým krajem obnovuje svůj vozový park
pravidelně. Sedmnáct nových
vozů tedy přispěje ke snížení
průměrného stáří vozového
parku a také vzhledem k výbavě
zástavby ke zjednodušení práce
záchranářů.

průmyslové zóně Triangle letos
v dubnu.
Koncem srpna závod slavnostně otevřela a nyní zaměstnává přes 900 lidí. Nexen
navázal spolupráci se základními, středními i vyššími odbornými školami. V červnu
tohoto roku podepsal dohodu
o spolupráci. Školy si v rámci
ní mohou vybavit s přispěním
firmy pracovní dílny nebo relaxační koutky.
Letos chystá světový výrobce
pneumatik založení nadačního fondu na ochranu životního
prostředí. Podpoří záměry, které
se uskuteční v okruhu 40 km od
města Žatec.

Nové sanitky disponují moderních vybavením, které ulehčí práci
záchranářů.

Program rozvoje venkova letos podpoří i projektové žádosti

O

bce v Ústeckém kraji do
dvou tisíc obyvatel budou
moct i v roce 2020 čerpat finance z dotačního titulu Program
obnovy venkova. Ten usiluje
o harmonický rozvoj zdravého
životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny
a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství. Obce mohou
žádat o dotace v obvyklých oblastech podpory, jako jsou obno-

va a rozvoj venkovské zástavby,
chodníky a místní komunikace,
zlepšení životního prostředí,

„Dotace na pořízení projektové dokumentace a žádosti pomůže těm nejmenším obcím do

revitalizace a ochrana krajiny,
nakládání s odpady. Novinkou
v letošním roce je podpora administrace projektové žádosti
a dokumentace na SFŽP.

tisíce obyvatel, které by ze svých
rozpočtů jen těžko zaplatily odborníky na projekty. Přišly by
tak ale o možnost čerpat peníze ze Státního fondu životního

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle § 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, ve znění pozdějších předpisů

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Evropské obchodní akademie, Děčín I,
Komenského náměstí 2, příspěvkové organizace
Předpoklady:
• odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: 1. 8. 2020.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 28. 2. 2020
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: „Evropská obchodní akademie Děčín –
neotvírat“.

prostředí. Díky Ústeckému kraji
mají možnost připravit kvalitní
projekt pro svůj další rozvoj,“
vysvětlil novinku náměstek pro
regionální rozvoj Zdeněk Matouš.
Součásti POV jsou také odměny pro obce oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku
2020. Program je otevřený od
20. ledna do 23. února 2020,
kdy mohou obce podávat své
žádosti.

Klastry jako nástroj pro povzbuzení
regionu i konkurenceschopnosti firem

K

lastry jsou místní koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. Takové společenství
dává smysl a může být značně
přínosné pro samotné jeho členy i inovativní rozvoj regionu.
Klastry jsou konkurenční výhodou regionu, neboť mohou lákat zahraniční investory, a mají
také nárok na získání dotačních
finančních zdrojů. V Česku jich
aktuálně působí téměř pět desítek, v Ústeckém kraji pouze
jeden. Nejvíce klastrů se specializuje na obecné strojírenství,
energetiku a IT ve spojení se
Smart City.
Proto si Ústecký kraj v rámci
projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém
kraji II zpracoval mapovací
studii, která se klastry v Čechách zabývala. Jejím autorem
je analytik Inovačního centra
Ústeckého kraje Petr Hlaváček,
který říká: „Klastr podněcuje
oborovou specializaci regionu.
Po samotné firmy a instituce
je přínosem společné řešení
problémů oboru, dobrý přístup
k informacím, které klastr po-

skytuje svým členům, a synergie v poradenství a lobbingu,
PR a marketingu, produktivita
nebo inovace a konkurenceschopnost.“
Výzkum podmínek pro vznik
klastrů v Ústeckém kraji na základě analýzy firem v odvětví
považuje za klíčové obory výrobu chemických látek a chemických přípravků, výrobu základních kovů a materiálů a také
strojírenství. Určitého potenciálu dosahuje také rostlinná a živočišná výroba. Jedním z doporučení studie je, aby vznikaly
postupně neformální společné
aktivity mezi místními aktéry.
„Využívání
rozvojového
potenciálu regionu prostřednictvím klastrů by umožnilo
vytvořit v regionu více mezipodnikových a multisektorových vazeb v horizontálním
i vertikálním směru, a to i mimo
region. Tím by se podpořila ekonomická aktivita a konkurenceschopnost podniků a v důsledku i regionální hospodářský růst
a modernizace ekonomických
struktur,“ doplnil radní pro oblast SMART Miroslav Andrt.

Mladé pušky se vytáhly na Mazáky

S

portovní hala v Ústí nad
Labem hostila basketbalový svátek - utkání hvězd české
Kooperativa basketbalové ligy.
Hlavní zápas mezi Mladými
puškami a Mazáky skončil vítězstvím těch „mladších“ v poměru
129:128. V přestávkách se pak
konaly tradiční dovednostní soutěže ve střelbě tříbodových hodů,
ve smečování do koše a také
atraktivní hra jeden na jednoho.
O kulturní program se postaral
známý slovenský rapper Majk
Spirit. Foto: Karel Dvořáček

První pneumatika má v závodě své čestné místo.

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
dle § 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, ve znění pozdějších předpisů

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvkové organizace
Předpoklady:
• •odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky
školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala
příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
• morální a občanská bezúhonnost,
• zdravotní způsobilost,
• znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
• osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy
(zejména řídící a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie
následujících písemností:
• •doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně
doklady o dalším vzdělání),
• doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení)
spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti,
pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji
(např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení
zaměstnavatelů),
• strukturovaný profesní životopis,
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/
ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad
o jeho vyžádání,
• koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry
kraje a České republiky v rozsahu max. 5 normostran.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace: 1. 7. 2020.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 28. 2. 2020
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
obálku označte „Konkurs: „Střední zdravotnická škola a OA Rumburk
– neotvírat“.

Ústecký kraj

leden 2020

7

Značkou Rodinného stříbra Ústeckého kraje se mohou pyšnit další regionální akce

V

ýznamné projekty, které
jsou od roku 2016 zapsány do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje,
se pro letošní rok rozrostly
o další jména. Mezi ně patří
Mostecká slavnost, Hudební setkání 2020 – Za tichem
s Beethovenem, 70mm Weekend/Neisse Film Festival –
Varnsdorf, Úštěcké jarmarky
2020, vrcholy udržitelného
turismu v Českém středohoří
(Milešovka a Říp), pravidelná
nedělní odpoledne s Lounskou

třináctkou a každoroční Bitva
1813 u Chlumce, Přestanova
a Varvažova.
K těmto, a těm již stávajícím,
se letos vrátí tři stálé akce –
Hasičské slavnosti Litoměřice
(tříletá perioda), FEDO 2020
(dvouletá perioda) a Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa (dvouletá perioda).
Všechny projekty provází logo
– SRDCE, jenž symbolizuje
srdcovou záležitost a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou
ochraňujeme“.
Tato značka sdružující ty nejvýznamnější akce z celého kraje
má za cíl mimo jiné udržet kontinuitu a zachovat největší akce
celokrajského i nadregionálního významu.

Duben: 18. Vinařské Litoměřice (17. - 18. 4. 2020).
Květen: Světový pohár a Evropská olympijská kvalifikace
v rychlostní kanoistice (6. 5. 2020), 49. ročník Závodu
míru juniorů: (7. - 10. 5. 2020), 49. ročník Děčínské kotvy
(13. - 17. 5. 2020), 70mm Weekend / Neisse Film Festival
ve Varnsdorfu (od 14. 5. 2020), Novohradská pouť (16. 17. 5. 2020), Setkání u pomníku Přemysla Oráče (16. 5.
2020), Terezínská tryzna (17. 5. 2020), 56. ročník Festivalu Ludwiga van Beethovena (od 28. 5. 2020).
Červen: X. Mezinárodní folklórní festival Krásná Lípa (5. - 7.
6. 2020), Interporta (11. - 13. 6. 2020), Hasičské slavnosti Litoměřice (12. 6. 2020), Mezinárodní hudební festival
Česká Kamenice: (18. - 21. 6. 2020), 30. Národní festival
dechových orchestrů FEDO (od 26. 6. 2020).
Červenec: Tour de Feminin (2. - 5. 7. 2020), 16. ročník hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny (od 6. 7.
2020).
Srpen: Bitva u Chlumce a Přestanova (konkrétní termín bude
upřesněn), Císařský den (29. 8. 2020), Czech Truck Prix

(od 30. 8. 2020), Velká letní cena Ústeckého kraje (od 30.
8. 2020).
Září: Hudební setkání 2020 – Za tichem s Beethovenem (od
1. 9. 2020), 63. Žatecká Dočesná (4. - 5. 9. 2020), Zahrada
Čech (11. 9. 2020), Mostecká slavnost (12. 9. 2020), XIII.
krajské dožínky (12. 9. 2020), Mezinárodní festival Lípa
Musica (od 12. 9. 2020), Půlmaraton: (19. 9. 2020).
Říjen: Josefínské slavnosti (10. - 11. 10. 2020).
Listopad: 51. ročník Mezinárodního tanečního festivalu (7. 8. 11. 2020), Virtuosi per Musica di Pianoforte (25. - 27.
11. 2020).
Zimní sezóna - Krušnohorská bílá stopa (údržba a obnova běžeckých stop na vrcholcích Krušných hor).
Celoročně - Turistické aktivity a značení Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravinářský výrobek Ústeckého
kraje, vrcholy udržitelného turismu v Českém středohoří
(Milešovka a Říp), Úštěcké jarmarky a pravidelná nedělní
odpoledne s Lounskou třináctkou a Potravinářský výrobek
Ústeckého kraje.

krátce

H

Město Štětí se letos opět promění na město dechové hudby.

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil kadaňskou nemocnici, kde se setkal s jejím ředitelem Petrem
Hossnerem. Ten ho seznámil s plánovanou rekonstrukcí pokojů na gynekologicko-porodnickém oddělení. Nové nadstandardní pokoje by měly
být rodičkám k dispozici v létě 2020.

Č

eský krasobruslařský svaz společně
s ASK Lovosice pořádají od 7. do 8.
února 2020 v litoměřické Kalich aréně
Mistrovství České republiky v krasobruslení v sólových kategoriích juniorů, tanečních párů žactva a přebor České republiky v krasobruslení v sólových kategoriích seniorů.

P

V Úštěku mají jarmarky dlouholetou tradici. I na ten předvánoční jarmark, kdy se z nebe spouštějí andělé, zavítají tisíce lidí z celého
kraje.

Do varnsdorfského středního školství
půjdou miliony z Ústeckého kraje

V

e Varnsdorfu by měl vzniknout středoškolský kampus.
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná
škola služeb a cestovního ruchu
se chystá do budoucna výrazně
zlepšit podmínky pro ubytování
a studium svých žáků. K nejvýraznější změně dojde v následujících letech v Mariánské ulici,
kde by po rozsáhlé přestavbě měl
vzniknout školní komplex s moderními učebnami, domovem
mládeže a sportovní halou.
V současné době vzniká studie, kterou nechal vypracovat
Ústecký kraj, jejímž cílem je vytvořit budoucí podobu kampusu. Začátkem prosince se sešla
na půdě školy pracovní skupina
v čele s náměstkem hejtmana
Petrem Šmídem, který se rozhodující mírou zasloužil o to, aby
myšlenka kampusu nezapadla.
Jednání byli přítomni zástupci
kraje, ředitel školy Petr Kotulič
a vedoucí projektant. „Ze své
pozice mám velmi dobrou představu o tom, za jakých podmínek
se vzdělávají žáci na celém území Ústeckého kraje a v jakých
úžasných, nově vybudovaných
prostorách mají šanci se učit.
Ať už se jedná o Teplice či Cho-

mutov. Jsem velmi rád, že se mi
podařilo přesvědčit své kolegy
v radě kraje a zastupitelstvu,
že je potřeba dát stejnou šanci
i žákům na území Šluknovského výběžku. Ten se musí v současné době vypořádávat s celou
řadou problémů od sociálních
záležitostí až po zdravotnictví.
Sloučená škola ve Varnsdorfu
stále ještě svým počtem žáků
patří mezi největší školy v kraji
a je páteřní školou Ústeckého
kraje, pouze podmínky ke vzdělávání nejsou v současné době
zcela vyhovující,“ řekl náměstek
Šmíd. Ústecký kraj jako zřizovatel školy chce do tohoto projektu
investovat v řádech stovek miliónů korun. Těmito úpravami by
pak centrum Varnsdorfu dostalo
zcela nový ráz.
„V roce 2010 došlo ke sloučení
tří středních škol ve Varnsdorfu,
jehož cílem bylo vytvoření moderní školy odpovídající svými
podmínkami 21. století. Pravdou je, že se za devět let její existence mnoho nezměnilo. Díky
panu náměstkovi Šmídovi se tak
podaří v následujících letech vizi
školy pro 21. století naplnit,“
dodal k tématu ředitel školy Petr
Kotulič.

V Mariánské ulici by měl vzniknout po rozsáhlé přestavbě školní komplex s moderními učebnami.

V květnu se na kanále v Labe aréně uskuteční Světový pohár a Evropská olympijská kvalifikace v rychlostní kanoistice.

ro dvojici rozhleden v Ústeckém kraji
mohou hlasovat zájemci v 6. ročníku
ankety Rozhledna roku. Mezi dvanáctkou
soutěžících rozhleden je pro letošní rok
také rozhledna Funpark Šibenik v Mostě a vyhlídka U zámečku v Lovosicích. Lidé mohou hlasovat na
webu www.kpr.kvalitne.cz až do 29. února.

M

netešská alej Praotce Čecha na Říp
se stala tou nejkrásnější alejí v Ústeckém kraji. Vyšlo to z hodnocení v anketě Alej roku 2019. Celkové prvenství
si odvezla Památná alej u Rakovnického
potoka.

V

e velkém sálu chomutovského Kina
Svět se letos 23. dubna uskuteční další ročník Smart Region Fóra Ústeckého
kraje, kterého se zúčastní hejtman Oldřich
Bubeníček. Na programu budou diskuse
o koordinaci konceptů Smart Region a Smart Cities.

Ch
Lounská třináctka podporuje tradice a turismus v regionu. V loňském roce získala Lounská třináctka certifikát POOHŘÍ regionální produkt® v kategorii ZÁŽITKY.

arita Česká republika pořádá každoročně dobročinnou akci zvanou Tříkrálová sbírka. Tři králové chodili letos i v Ústí nad Labem. Zastavili se
také na půdě Krajského úřadu Ústeckého
kraje, kde jim přispěl i jeho ředitel Milan Zemaník (na snímku)
a další zaměstnanci.

Nové projekty programu Erasmus+ 2019 na Libverdě

V

letošním roce se naší škole
podařilo uspět hned s třemi
projekty programu Erasmus+.
Prvním z nich je projekt zahraničních stáží pro naše studenty
a dva pedagogy. Během dvouletého projektového období
se 26 žáků zúčastní dvou, tří
a čtyřtýdenních pracovních stáží
na veterinárních klinikách, na
koňských farmách a v zahradnických podnicích v Itálii, Španělsku a Dánsku. Další čtyři žáci
absolvují tříměsíční stáže na farmách v Dánsku a na veterinárních klinikách v italské Bologni.
Dva učitelé stráví pět dní stínováním v zahradnickém podniku
ve španělském městě Almería.
Druhým schváleným projektem je projekt partnerství, v němž
našimi partnery budou španělská
zemědělská škola EFA EL Soto
v Granadě a nově také rakouská
zemědělská škola AGRAR HAK
v malebném městě Althofen. Tématem projektu je ekologické zemědělství v partnerských zemích
a cílem projektu je poskytnout
žákům i učitelům středních ze-

mědělských škol z České republiky, Španělska a Rakouska nové
znalosti a zkušenosti v oblasti
problematiky ekologického zemědělství v zemích jednotlivých
účastníků. V průběhu celého projektu budou školy úzce spolupracovat s ekologickými farmami ve
svém regionu.
Farmáři z těchto farem budou
žáky seznamovat se zásadami
a principy ekologického hospodaření a prakticky jim ukáží
chod svých farem. Žáci každé
partnerské školy vždy nejprve
vytvoří prezentace o ekologických farmách v jejich regionu
a pošlou je žákům partnerských
škol. Poté budou následovat
vzdělávací aktivity, kdy vždy
šest žáků a jeden učitel z každé
z partnerských zemí přijedou
do hostitelské země a během
exkurzí a praktických aktivit na
různých ekologických farmách
si znalosti nabyté z prezentací
prohloubí. Tento proces proběhne postupně ve školách všech
tří partnerů. Celý projekt bude
veden v anglickém jazyce, tak-

že si žáci i učitelé zdokonalí své
jazykové schopnosti a naučí se
používat odbornou slovní zásobu týkající se problematiky zemědělství.
Posledním projektem jsou
jazykové kurzy pro učitele v zahraničních jazykových školách.
Škola obdržela grant pro pět
učitelů, kteří se zúčastní dvoutýdenních jazykových kurzů
anglického jazyka ve Velké Bri-

tánii. Učitelka AJ také absolvuje
týdenní job-shadowing na střední škole The Royal High School
v Edinburghu. Všechny tyto
aktivity jsou ovšem závislé na
tom, jak dopadne vyjednávání
o Brexitu. Pokud nebude možné vycestovat do Velké Británie,
bude nutné všechny kurzy i job-shadowing přesunout do Irska.
Zpracoval: Ing. Libor Kunte,
Ph.D., ředitel školy

Prvních osm žáků již své třítýdenní stáže na veterinárních klinikách
ve španělské Seville absolvovalo na začátku tohoto školního roku.
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Skiareál Klínovec - více bublin, více komfortu!
N
ejvětší lyžařské středisko
v Ústeckém kraji se na
zimní sezónu připravilo další
modernizací. Zásadní novinkou je výměna lanové dráhy
Dámská. Místo původní třísedačkové lanové dráhy s pevným
uchycením bude zcela nová
čtyřsedačková, s odpojitelným
uchycením, vyhříváním kožených sedaček a pro Skiareál
Klínovec typickou oranžovou
krycí bublinou. Návštěvníci se
tak mohou těšit na nesrovnatelně pohodlnější a rychlejší jízdu
na vrchol. Nová lanová dráha
bude mít více než dvojnásob-

nou dopravní rychlost, celková
jízda na lanovce se tak zkrátí
o polovinu a zároveň se nepopsatelně zvýší pohodlí lyžařů
během jízdy. Při plné rychlosti
odbaví až o 800 osob za hodinu více než původní lanová
dráha. „Skiareál Klínovec byl
prvním areálem v ČR, který měl
lanovou dráhu s krycí bublinou
a tato bude již třetí,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.
Díky dlouhodobému zaměření na nejmodernější zasněžovací
systémy pravidelně otevírá Skiareál Klínovec jako jeden z prv-

ních areálů. Zasněžovací systémy jsou prioritou již několik
let, každý rok jdou investice do
dalších technologií a vylepšení.
V návaznosti na výrazné investice došlo u denních a vícedenních

skipasů pro dospělé ke zdražení
o 5-7 %, cena jednodenního
dětského ticketu zůstala stejná
jako v loňské sezóně. Kompletní
ceník je již k dispozici na webu
www.klinovec.cz.

Vedení Regionální fotbalové akademie ÚK poděkovalo kraji za podporu
Prosincové zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje bylo
bohatší o jeden bod programu.
Kompletní hráčský kádr a realizační tým Regionální fotbalové

akademie Ústeckého kraje přišli
poděkovat zastupitelům za dosavadní podporu. V zápasových
dresech s logem Ústeckého kraje na prsou zažili mladí fotbalisté

Čtrnáctiletý fotbalista Jonáš Bzura předstoupil před zastupitele.

poprvé atmosféru takového jednání.
K přítomným promluvil jako
první předseda správní rady Nadačního fondu RFA Ústeckého
kraje Rudolf Řepka. „Přišli jsme
zastupitelům poděkovat za spolupráci, která je velmi pozitivně vnímána širokou veřejností
a děkujeme i za materiální a finanční podporu projektu, jakým
regionální fotbalová akademie
je. Ústecký kraj je naším klíčovým partnerem,“ pronesl Řepka
směrem k zastupitelům.
V sále vystoupil také Jonáš
Bzura, jeden z členů Akademie.
„V Akademii působil i můj starší
bratr, věděl jsem, do čeho jdu.
Získal jsem spoustu nových

přátel, máme skvělé podmínky
a můžeme se fotbalově posunout. Trenéři nám hlídají i prospěch ve škole,“ popsal čtrnáctiletý fotbalista.
Za tři a půl roku fungování
Akademie se do mládežnických
výběrů dodalo 16 hráčů, někteří
již mají podepsané profesionální
smlouvy, přestože jim ještě není
ani osmnáct let. „Vím, jak Akademie funguje, a jsem rád, že
náš kraj je jedním z osmi krajů,
kde Akademie je. Važme si toho,
protože to není samozřejmost,
ale výsada. Myslím, že podpora
je správná a rozhodně jsme rádi,
že nás kluci dobře reprezentují,“
řekl na závěr hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Lidové tradice žijí dál. Zlatý džbánek zná své majitele

V

rámci tradičních oslav vánočních svátků bylo v zubrnickém skanzenu předáno ocenění za zachování a rozvoj lidových
tradic Ústeckého kraje za rok 2019. Zlatý
džbánek, jak se ocenění nazývá, byl poprvé
udělen v roce 2017. Letos jej získali opět dva
laureáti.
Oceněna byla Věra Vlčková, která se dlouhodobě věnuje krajkářství na Chomutovsku.
Druhým oceněným je Spolek jiříkovských
betlémářů, jehož členové se snaží zachovat
tradiční řemeslnou výrobu na Šluknovsku.
V zaplněném zubrnickém kostele sv. Máří
Magdalény předal ocenění vedoucí odboru

kultury a památkové péče Krajského úřadu
Adam Šrejber a nová ředitelka skanzenu Ivana Mikulecká, která v letošním roce vystřídala ve vedení dlouholetého ředitele Františka Ledvinku. Ocenění je spojeno s darem
Ústeckého kraje ve výši 10 tisíc korun a ručně vytáčeným keramickým džbánkem pro
každého laureáta.
Ústecký kraj tímto oceněním přispívá
k naplňování celostátní Koncepce účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2016
až 2020 a posiluje tak snahu jednotlivců
i dalších subjektů o zachování tradičních regionálních zvyků, obyčejů a řemesel.

Nositelé ocenění Zlatý džbánek pro rok
2019 - zástupce Spolku jiříkovských betlémářů
Oldřich Podzimek a krajkářka Věra Vlčková.
Foto: Jáchym Myslivec

leden 2020
fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.
Správně jste na fotografii poznali vrch Kalvárie nad vsí Ostré u Úštěka. Na výhru se může
těšit: Zdeněk Růžička z Ústí
nad Labem, Miluše Fišerová
z Roudnice
nad Labem
a Marcela
Kubelková
z Teplic. Výhercům gratulujeme.
Dnešní hádanka nás zavede
za památkou, která se nachází
v blízkosti významné národní kulturní památky. Jedná se
o stavbu, která
byla postavena na dominantním místě
v obci a spolu
s areálem národní kulturní
památky tvoří
pozoruhodný
doklad působení
saské-

ho rodu Salhausenů ve městě.
V roce 2018 poskytl Ústecký
kraj na obnovu věže této sakrální stavby v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje dotaci ve výši 230 000 korun. Víte,
o jakou památku se jedná a kde
se nachází?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 12. února na
e-mailovou adresu: hnizdil.v@
kr-ustecky.cz nebo na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. mediální komunikace, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Heslo: fotokvíz. Nezapomeňte
i do e-mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

kulturní pozvánky
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
Reprezentativní výběr z monumentální sochařské a malířské
tvorby umělce střední generace
prezentuje výstava Tomáš Polcar/
Tvar je prázdnota, prázdnota je
tvar. Potrvá do 10. 5. 2020. Výstava Jaroslav J. Alt představí obrazy
a akvarely malíře, restaurátora,
pedagoga a básníka. Potrvá do 3.
5. 2020. Vernisáž výstav se uskuteční 20. 2. 2020 od 17 hodin.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Na rozhraní času Litoměřický biskup Emanuel
Arnošt z Valdštejna seznamuje
s jedním z nejvýznamnějších
podporovatelů vědeckého bádání u nás a významným sběratelem knih a obrazů. Na výstavě
Cranach a Severozápadní Čechy
zhlédnete díla, která vytvořil
Lucas Cranach starší se svou
dílnou v saském Wittenbergu.
Výstavy potrvají do 8. 3. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Putovní výstava Národního
památkového ústavu Most - zánik a zrození postihuje dopady
rozhodnutí o demolici historického Mostu v rovině architektonické a urbanistické. Těžba
na území města a její důsledky
- devastace krajiny, zánik sídla a vznik nového, přemístění
tisíců lidí a zpřetrhání vazeb
- přestavují jedinečný společenský experiment. Vernisáž 20. 2.
2020 v 17 hodin.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Výstavy Africké umění a Africký šperk ze sbírky Marie

Imbrové představují obrazy,
plastiky a šperky ze sbírky cestovatelky, spisovatelky a lektorky,
která v subsaharské Africe strávila několik let. Jsou doplněné
fotografiemi nejen děčínských
cestovatelů a fotografů. Výstavy
potrvají do 29. 2. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Únik z totality aneb
Listopad 89 na Chomutovsku
v hlavní budově muzea připomene 30. výročí sametové revoluce.
Je připravena speciálně koncipovaná úniková hra. Výstava
potrvá do 29. 2. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Město na dvou pahorcích. 800 let od počátku
města Litoměřic čerpá z poznatků i historického bádání, které
osvětlují vývoj Litoměřic od
10. do 14. století. Doplněno
přednáškami. Výstava potrvá do
1. 3. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
V přírodovědné expozici Stepi lounského Středohoří najdete spoustu nových exponátů,
hravých interaktivních prvků
a užitečných informací nejen
o syslovi.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Svět kostiček® SEVA je herní výstava z populární české
stavebnice. Součástí výstavy je
velká dětská herna o pěti herních zónách s kostičkami Seva®,
BLOK®, Mosaic Maxi, Combi
Car a Disco. Výstava potrvá do
21. 3. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka Kolika olympiád se účastnila krasobruslařka Kulovaná? byla tajenkou naší prosincové křížovky. Odpověď na ni
byla: tří olympiád. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří
od kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Anna Janouchová z Litvínova, David Minarik ze Zelené, Karel Fric z Klášterce nad Ohří,
Václav Štafl z Vršovic u Loun a Věra Stará z Neštědic. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše lednová křížovka má v tajence otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin.
Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme
do středy 12. února, 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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