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slovo hejtmana

Vážení spoluobčané Ústeckého kraje,
v aktuální situaci nelze jinak, než věnovat můj úvodní sloupek březnového vydání
krajských novin nastalé situaci v celé České
republice, kdy vláda poprvé v novodobé historii vyhlásila stav nouze a plošnou karanténu platnou na celém území v souvislosti se
šířením virového onemocnění COVID-19.
Chtěl bych všechny obyvatele našeho kraje požádat, aby zachovali
klid, rozvahu a postupovali v souladu s přijatými vládními opatřeními.
Není na místě panika, ani přílišná lhostejnost, přijatá opatření mají svůj
smysl a já pevně věřím, že se nám všem společným úsilím podaří tuto
situaci zvládnout.
Sledujte veřejné sdělovací prostředky, televizi, rozhlas, nebo webové stránky Ústeckého kraje, kde najdete veškeré potřebné a spolehlivé
informace. Nespoléhejte na dezinformace šířené masově po sociálních
sítích.
Ústecký kraj jako jeden z prvních reagoval na hrozbu zákazem návštěv ve svých zařízeních poskytujících sociální služby, dokonce ještě
v termínu, kdy nebyl potvrzený první případ výskytu této nemoci v naší
zemi. Od té chvíle činil potřebné kroky, aby koordinoval chod veškerých krajských příspěvkových organizací a chránil obyvatele kraje. Již
4. března jsem svolal poprvé Krizový štáb Ústeckého kraje, který od té
doby jedná pravidelně a je připraven každodenně reagovat na turbulentní situaci, která se mění z hodiny na hodinu.
Musíme se řídit pokyny vlády a centrálního krizového štábu. Zároveň musíme zachovat základní chod krajského úřadu, který je nezbytný
například pro veřejnou linkovou dopravu, podporu krajského integrovaného záchranného systému, zdravotnických zařízení a koordinaci
informací směrem k městům a obcím. V maximální možné míře se
snažíme z vlastních zdrojů zajistit dostupné osobní ochranné pomůcky
a distribuovat je tam, kde je to nezbytné.
Nikdo z nás nemohl být na současnou situaci plně připravený. Přesto si troufnu říct, že všichni dělají maximum, abychom situaci pomohli
zvládnout. Tento apel ale míří ke každému z vás. Jeden bez druhého, bez
vzájemné lidské solidarity a respektu, se dnes neobejdeme.
Závěrem bych rád veřejně poděkoval všem pracovníkům ve zdravotnictví, zejména pak infekčnímu oddělení v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem a naší příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje. Bez vaší práce, pomoci a zodpovědnosti bychom neuspěli. Díky a vydržte!
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
navštívil teplickou nemocnici Krajské zdravotní, a. s.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil
10. března 2020 teplickou nemocnici. Seznámil se s výsledky
modernizace významných zdravotnických pracovišť i chodem
těch, která v areálu Krajské
zdravotní, a. s. – Nemocnice
Teplice, o. z., byla vybudována i díky finanční podpoře Ústeckého kraje - teprve nedávno.
Hejtmanova návštěva byla
zaměřena na komfortní Dialyzační centrum při nefrologicko-dialyzačním oddělení, Centrum
pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění (RS
Centrum) při neurologickém
oddělení, urgentní příjem, nový
pavilon pro centrální operační
sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici,
jediné zařízení tohoto zaměření
v Ústeckém kraji a Denní rehabilitační stacionář, určený pro
dětské pacienty s hendikepem.
„Jsem rád, že jsem měl možnost podívat se na zdravotnic-

ká pracoviště a také do jejich
zázemí. I v teplické nemocnici
je vidět, že se za poslední roky
mnoho povedlo realizovat a je
tu i hodně investic naplánováno. Nezbývá víc než si přát, aby
se i po letošních podzimních
krajských volbách v každé nemocnici Krajské zdravotní dál
v tomto trendu pokračovalo.
Jde o největší komplex nemocnic v České republice – společně s litoměřickou bude mít
kolem osmi tisíc zaměstnanců
– a máme se čím chlubit. Ústecká Masarykova nemocnice
bude vždy krajskou nemocnicí, s klinikami, špičkovými
přístroji, a pak chceme, aby
všechny ostatní nemocnice byly
kvalitními okresními nemocnicemi. A pokud kdokoli přijde
na rekonstruovaná oddělení,
která jsme dnes viděli, můžeme
s klidným svědomím říci, že se
nemáme za co stydět. Děkuji
všem, kdo se na rozvoji nemocnic Krajské zdravotní podílí,“
řekl hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
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Žlutočerná radost. Hokejisté Litvínova
udrželi extraligu i pro příští rok!
V

přímém souboji o sestup
z nejvyšší hokejové soutěže
si to mezi sebou rozdali hokejisté Litvínova a Kladna v čele s Jaromírem Jágrem. Poslední zápas
sezony Chemici nakonec zvládli,
zvítězili 6:2 a poslali Kladno do
první ligy.
Po pěti letech od premiérového mistrovského titulu se hráči
Vervy ocitli v úplně odlišné situaci – do posledního extraligového kola řešili setrvání v Tipsport
extralize. Fanoušci, kteří zaplnili stadion Ivana Hlinky, hnali
své hráče k vítězství. Nejlepším
hráčem domácích byl vyhlášen
Tomáš Pospíšil (v zápase 2+3).
Pozadu nezůstala ani ikona Litvínova Viktor Hübl (2+2). Ten
tak zastínil kladenského Jágra,
pro kterého to byl možná jeden
z posledních zápasů v kariéře.

Litvínovský Jan Sčotka uhlídal v zápase Jaromíra Jágra. Po závěrečné siréně již mohlo naplno propuknout
žlutočerné veselí.

Krizový štáb Ústeckého kraje reaguje na situaci
spojenou se šířením virového onemocnění COVID-19

V

láda ČR poprvé v novodobé historii vyhlásila stav nouze a plošnou karanténu
platnou na celém území státu. V souvislosti se
šířením virového onemocnění COVID-19 začal
fungovat také Krizový štáb Ústeckého kraje.
Poprvé ho svolal hejtman Oldřich Bubeníček
(na fotce s 1. náměstkem Martinem Klikou) již
4. března 2020. Od té doby jedná pravidelně a je
připraven každodenně reagovat na turbulentní
situaci, která se mění z hodiny na hodinu „Chtěl
bych všechny obyvatele našeho kraje požádat,
aby zachovali klid, rozvahu a postupovali v souladu s přijatými vládními opatřeními. Ta mají
svůj smysl a já pevně věřím, že se nám všem podaří tuto situaci zvládnout. Zároveň bych chtěl
poděkovat všem pracovníkům ve zdravotnictví,
zejména pak infekčnímu oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a naší příspěvkové organizaci Zdravotnické záchranné službě
Ústeckého kraje,“ uvedl hejtman Bubeníček.

Ústecký kraj

2

Hejtman ocenil dlouholetého jednatele
Euroregionu Krušnohoří

O

ldřich Bubeníček, hejtman
Ústeckého kraje, přijal na
úřadě jednatele Euroregionu
Krušnohoří Františka Bínu, jemuž předal Medaili hejtmana
Ústeckého kraje, pamětní list
a drobný dar. Jednatel společnosti se totiž rozhodl po 25 letech odejít do důchodu. Hejtman
mu poděkoval za jeho významný
přínos jak pro Krušnohoří, tak
i pro Ústecký kraj.
František Bína pracoval dříve
ve školství, byl také zástupcem
starosty města Mostu. Po založení Euroregionu Krušnohoří
přešel nejprve do jeho rady a ná-

sledně byl zvolen jednatelem
Euroregionu, kde pracuje od
roku 1995. V průběhu své práce
osvědčil organizační schopnosti
a pedagogický přístup, kde se
pod jeho vedením dařilo a daří
navazovat přátelství a spolupráci obcí a měst po obou stranách
hranice. Vzhledem k jeho dlouhodobým zkušenostem se dařilo
prosazovat smysluplné projekty
spolufinancované z evropských
fondů.
Od 1. dubna 2020 bude jeho
nástupkyní Petra Konečná,
která byla doposud ve funkci finanční manažerky společnosti.

František Bína převzal od Oldřicha Bubeníčka Medaili hejtmana
Ústeckého kraje.
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Martin Krsek: Využívání vodíku v Ústí nad Labem
má více než stoletou historii, pomohlo k Nobelově ceně

K

dyž se loni na podzim v Ústeckém kraji podepisovalo
memorandum o vodíku, stálo
to na solidních základech – vodík tu vzniká při výrobě v chemickém průmyslu, jsou tu dodavatelé pro jeho skladování
i distribuci a existuje reálný zájem i podmínky pro excelentní
výzkum. Málokdo ale věděl, že
vodík už přímo v Ústí nad Labem do nejvyšších pater světové
vědecké historie zasáhl. O historickém kontextu výroby a využívání vodíku jsme si povídali
s vedoucím historického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
Martinem Krskem (na snímku).

Upozornil jste nás, že v Ústí
nad Labem není vodík žádnou
novinkou. Ba naopak. Má tady
poměrně slavnou historii. Můžete nám k tomu říct víc?
Vodík tady v ústecké chemičce
vznikal jako druhotný, vedlejší
produkt elektrolýzou při výrobě kyseliny solné, a to od roku
1899. A hned jednu z prvních

zmínek o jeho využití máme tu
nejslavnější. Když v roce 1912
rakouský fyzik Viktor Franz
Hess vystoupal z Ústí nad Labem se svým balonem do výšky
pěti kilometrů a měřením potvrdil kosmické záření, za které
získal následně Nobelovu cenu,
bylo to právě díky vodíku ze
zdejší chemičky.
Můžete přiblížit, proč právě
zde?
Lze zjednodušeně říci, že to
bylo právě kvůli mimořádným
místním podmínkám. Ústecká
chemička byla v té době největším závodem v Rakousku-Uhersku a patřila k největším
producentům vodíku. Dále
v sousedních Teplicích v té době
fungoval vzduchoplavecký spolek, který vlastnil jeden balón
a měl svého pilota zkušeného
s létáním na vysoce třaskavý vodík. Hess tehdy působil ve Vídni, kde pro měření kosmického
záření využil také let balónem,
ale plněný svítiplynem. Tím se
mu podařilo vystoupat do výšky
kolem jednoho kilometru, což
ale nebylo pro průkazné měření
dostatečné. Potřeboval tedy výrazně lehčí plyn - vodík, který by
mu umožnil vystoupat mnohem
výš. Hledal proto v tehdejším
Rakousku-Uhersku místo, odkud by to šlo, a našel ho u nás,
díky vodíku a vzduchoplaveckému spolku, který poskytl balón
i pilota. Tím tedy ústecký vodík
významně ovlivnil ta úplně nejvyšší patra vědecké historie.

Původní kompresory na vodík.

Zmínil jste, že vodík již tehdy vznikal v ústecké chemičce
jako vedlejší produkt, měl nějaké další využití krom již zmíněného letu balónem?
Z počátku to vlastně nebylo
nic slavného, přimíchával se do
svítiplynu vyráběného v chemičce pro provozy a také pro město.
Tak se s ním vlastně v Ústí svítilo. V roce 1911 si Schichtové
ve svém závodě na Střekově postavili 1. ztužovnu tuků v kontinentální Evropě a ke ztužování
tuků využívali právě vodík. My
dokonce dodnes máme pozůstatek toho zařízení, kterým se ten
vodík tlakoval a následně využíval k výrobě rostlinných tuků.
V dnešním areálu Glencore existuje původní kompresorovna se
dvěma kompresory, které dříve
poháněla pára, následně pak
elektromotory údajně zásobené
elektřinou přímo z vodní elek-

trárny na zdymadlech. Vodík
se ostatně v Setuze využíval ke
ztužování až do 90. let, přičemž
ale později už se využívala nová
kompresorovna.
Jak vlastně vodík do Schichtových závodů dostávali?
To je zatím velmi málo probádané téma. Díky pozůstalosti
jednoho bývalého pracovníka
Setuzy se mi totiž do rukou dostal projekt tzv. vodíkovodu,
který měl vést vodík z chemičky potrubím pod železničním
mostem přes Labe dále přímo
do ztužovny. Ten projekt je
z roku 1913, tehdy spolu Spolek
a Schicht uzavřeli dohodu o využívání vodíku. A výsledkem
bylo unikátní propojení výrobce a spotřebitele vodíku. Prostě
vodík se tu prokazatelně využívá
přes sto let a spoluutvářel průmyslovou a výzkumnou historii
města.

Obnova na sesunuté trati 097 Řetenice – Lovosice Vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2019
je o krok blíž - Ústecký kraj tento krok vítá
Ústeckého kraje se stal Vlastimil Sedláček

C

entrální komise ministerstva dopravy schválila
záměr projektu k obnově železniční trati Řetenice – Lovosice, který předložila Správa železnic.
Tato trať byla poškozena sesuvem po silných dešťových srážkách. V úseku Radejčín – Lovosice dnes
zajišťuje přepravu cestujících náhradní autobusová doprava. To se do budoucna stane minulostí.
„O opravu trati jsme usilovali celou dobu. Jsem
velmi rád, že jsme zase o krok blíž realizaci rekonstrukce a obnovení provozu na trati, kde Ústecký
kraj do budoucna objedná pravidelnou dopravu.
Autobusy nebyly vzhledem k složitému terénu
vhodnou náhradou na tomto úseku. Trať máme
zařazenou i v našem plánu dopravní obslužnosti,
vedenou jako linku U6,“ řekl náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.
S rekonstrukcí se podle Správy železnic začne
v roce 2023. Po opravě se na trať opět vrátí vlaky,
které objedná Ústecký kraj. Plánované náklady na
rekonstrukci jsou víc než 450 milionů korun. Ze
strany Ústeckého kraje je potřeba doložit souhlasné stanovisko k budoucí objednávce železniční dopravy. „Díky souhlasnému stanovisku může Správa
železnic odstartovat práce na projektové dokumentaci a získání územního rozhodnutí a stavebního
povolení. Investiční akce představuje opravu trati
a vybudování nového železničního mostu, který

tento úsek překlene. Cílem stavby je obnovení provozu na trati s minimálními investičními náklady.
Mimo tuto investici trať čekají na zbylých úsecích
také opravné práce, jako je sanace skalních masivů
lemujících trať, vyčištění propustků a štěrkového
lože, výměna pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Krom toho Správa železnic plánuje
i zlepšení zabezpečení stávajících přejezdů,“ dodala mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.
Trať Řetenice – Lovosice je regionální jednokolejnou tratí vybudovanou v roce 1897. V červnu
2013 došlo mezi obcemi Dobkovičky, Velemín
a Litochovice v Českém středohoří k sesuvu půdy,
která těžce poškodila železniční trať. Dvousetmetrový úsek byl posunut o téměř čtyřicet metrů.

Sesuv trati u Litochovic na Litoměřicku.
Foto: archiv Jan Šindelář

S

polečnost Ernst and Young za podpory hejtmana Ústeckého kraje vyhlásila na krajském
úřadě vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2019 Ústeckého kraje. Stal se jím Vlastimil Sedláček, majitel a předseda představenstva společnosti SEKO
Aerospace, a. s.
Letošnímu vítězi Vlastimilu Sedláčkovi, jehož
firma patří k nejvýznamnějším světovým výrobcům součástek pro letecké motory a parní turbíny, předal ocenění radní pro oblast sociálních
věcí, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit
a předseda komise pro Smart Region Ústecký kraj
Miroslav Andrt s porotcem souteže Michalem Půrem a marketingovou ředitelkou souteže Helenou
Sladkovskou.
„Velice děkuji za důvěru, ocenění si velmi vážím.
Jsem velice rád, že za 27 let jsme vybudovali mezinárodní rodinnou firmu, založenou na high-tech
výrobcích, která má pobočky od Brazílie k Indii.
Dnes téměř v každém dopravním letadle naleznete
naše díly a stejně tak v každé energetické turbíně
po celém světě,“ sdělil své první dojmy Vlastimil
Sedláček. Pokud by vyhrál celostátní kolo soutěže,
zúčastnil by se celosvětového finále, které se uskuteční v červnu 2020 v Monte Carlu.
„Věřím, že úspěšní podnikatelé přispívají k ekonomickému růstu každého regionu. Ústecký kraj

patří mezi ty, které se mohou pyšnit kvalitními firmami vybudovanými velmi schopnými lidmi. Uvědomuji si, že v začátcích podnikání mohou nastat
neočekávané komplikace související mimo jiné
s nedostatkem financí, Ústecký kraj se proto snaží
začínající podnikatele podporovat a také motivovat pomocí dotací. Jsem rád, že za své úsilí mohou
být oceněni titulem EY Podnikatel roku Ústeckého
kraje,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje.

Miroslav Andrt (vpravo) předal cenu vítězi soutěže Vlastimilu Sedláčkovi. Vítězi poblahopřál také
porotce soutěže Michal Půr.

Hejtman se sešel s velvyslancem Španělska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

H

ejtman Oldřich Bubeníček
přivítal na krajském úřadě
dva velvyslance. Nejprve zavítal
při své cestě českými regiony
do Ústeckého kraje velvyslanec

Španělského království se sídlem v Praze Angel Lossada Torres Quevedo.
Hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček představil

Hejtman Oldřich Bubeníček (vpravo) předal darem velvyslanci
knižní publikaci o Českém středohoří.

souhrnně velvyslanci region,
přičemž zdůraznil jeho hospodářský význam pro celou republiku a jeho rozmanitost. Kromě
průmyslu a zemědělství upozornil velvyslance na krásnou přírodu a historickou vazbu na české
dějiny, která je s naším regionem
neoddělitelně spjata.
Španělský velvyslanec Angel
Lossada Torres Quevedo ocenil přátelský vztah mezi oběma
národy a představil hejtmanovi program na podporu výuky
španělského jazyka na šesti bilingválních školách působících
v České republice. Velvyslance
doprovodil rada pro obchodní
a hospodářské záležitosti José
Manuel Revuelta. Při společném
obědě pak všichni diskutovali

aktuální společenská a politická
témata, například problematiku
migrace, transformace těžkého
průmyslu s ohledem na útlum
těžby uhlí a budoucí vývoj evropského společenství.
O několik dní později se hejtman setkal také s velvyslancem
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR Nicholasem Stewartem Archerem.
Mluvili spolu zejména o těžbě
uhlí, dekarbonizaci a životním
prostředí.
V listopadu se bude konat
ve skotském Glasgow světová
konference COP26 ohledně klimatu. „U nás se daří snižovat
uhlíkovou stopu. Já bych do té
doby rád porozuměl tomu, jakým směrem jde v této otázce

Česká republika, potažmo její
jednotlivé kraje,“ zajímal se velvyslanec.
Nick Archer je ve funkci velvyslance od března 2018. Před-

tím zastával funkci velvyslance
v Kodani nebo britského komisaře na Maltě. V regionu, jenž ho
tak okouzlil, byl již několikrát,
ale pouze jako turista.

Nick Archer se podepsal do knihy návštěv.
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Příhody pana Příhody aneb Pragovky stále žijí
P
o vyučení v Pragovce, začal
Emil Příhoda sbírat automobily Praga, náhradní díly a dokumentaci s cílem vytvořit automuzeum Praga. Pro tyto účely
zrekonstruoval ruinu statku
blízko Prahy. Neúnavně sbíral
exponáty dál, až se mu povedlo
vytvořit třetí nejcennější sbírku
ve světě, hned po Fordu a Volkswagenu. Syn pana Příhody se
potatil a s otcem dál renovoval
a opravoval Pragovky. Byl předurčen jako pokračovatel svého
otce. Oženil se a automuzeum
Praga získávalo na věhlasnosti.
Manželé Příhodovi stárli a jednoho dne odešla paní Příhodová
na věčnost. Pro nepřízeň osudu
se sběratel musel rozhodovat,
co dál. Statek proto převedl na

syna a sbírku na dceru. Ale dáma
s kosou zaútočila znovu a vybrala si syna pana Příhody. Ještě
nebyl zármutku konec a vdova
po synovi natáhla ruku a řekla si
o částku v desítkách milionů za
objekt, který jí po smrti manžela
spadl do klína. Její tvrdý postoj
se neobměkčil, i když věděla,
že její tchán tak velkou částkou
nedisponuje. Po krátké době
statek prodala jakési firmě. Její
představitelé jednali nemilosrdně. Po řadě soudních jednání
byl pan Příhoda neúspěšný a byl
mu dokonce zakázán vstup do
statku. Sbírka začala chátrat.
Zdrcený majitel sbírky hodnoty
národní kulturní památky objížděl možná i nemožná místa a na
nich politiky a jejich úředníky

přesvědčoval o záchraně sbírky.
Marně. Vypadalo to, že sbírka
bude částečně rozprodána a částečně rozkradena.
Naštěstí se o celé věci dozvěděl filmový producent Pavel
Říha a spolu s režisérem Jurajem Šajmovičem a jeho ženou
Betty oslovili i scenáristu Jiřího
Kimlu s úmyslem natočit film
a ukázat na necitelné a lhostejné
politiky. Plán se zrodil v ústecké
čtvrti Neštěmice, kde tamní vedení radnice v čele se starostkou
Yvetou Tomkovou vyšlo filmařům vstříc. Na jednání byli přizváni i krajští politici. Náměstek
hejtmana Jaroslav Komínek
hejtmana Oldřicha Bubeníčka
informoval a byl zahájen nesnadný boj o zachování cenné

sbírky korunovaný zřízením muzea v Chomutově.
Díky pochopení a nevšední
iniciativě severočeských politiků
se do roka budou moci návštěvníci z kraje, celé republiky i zahraničí těšit z nádherné sbírky
Pragovek vyrobených ve firmě,
která dnes bohužel již neexistuje.
O příhodách pana Příhody
a jeho sbírce byl film přeci jen
natočen. Ukazuje na úsilí sběratele, jeho radost i tragédie, ukazuje na lhostejnost a sobectví
lidí, kterým je jedno, jak sbírka
kulturní památky skončí, když
z toho nic nemají. Na druhou
stranu vyzdvihuje úsilí severočeských krajských politiků
v čele s hejtmanem Bubeníčkem, jeho náměstkem Komín-

Sklad unikátní sbírky automobilů.

kem a primátorem Chomutova
Hrabáčem i starostkou Neštěmic Tomkovou i ostatními obětavými lidmi.
V únoru tohoto roku byl dokončen první set filmu natočený

v Údlicích u Chomutova. Tato
část byla věnována budoucnosti
a v průběhu roku se natočí minulost. Věříme, že film přiláká
do kin hodně diváků.
Zpracoval: Jiří Kimla

Ústecký kraj hostil v Mostě jednání Komise Rady Ekosystém Průmyslu 4.0 aneb jak to dělají jinde
kraj v rámci projekAsociace krajů České republiky pro dopravu
tu ECOS4IN zavádí podÚstecký

Č

leny komise z řad náměstků hejtmanů a radních pro
dopravu přivítal také hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který připomenul skutečnost, že díky energetickým
zdrojům v Ústeckém kraji může
velká část Čech topit a svítit.
Dále zdůraznil často opomíjené
krásy přírody Českého Švýcarska, Krušných hor, labského kaňonu či Dolního Poohří.
Na závěr prvního jednacího
dne byly prezentovány nové
technologie v diagnostice silnic
představené Správou a údržbou
silnic Pardubického kraje a problematika výkupu pozemků pod
silnicemi II. a III. třídy prezentovaná hostujícím Ústeckým
krajem.
V rámci programu druhého
dne se diskutovalo např. o harmonogramu liberalizace dálkové
osobní železniční dopravy představeném náměstkem ministra
dopravy Ladislavem Němcem,
budování vodních cest na území

ČR představeném Petrem Formanem, poradcem prezidenta
republiky, nebo o bezpečnosti na
komunikacích a vývoji dopravní
nehodovosti v ČR prezentovaném Jiřím Zlým, ředitelem Ředitelství služby dopravní policie.
Po poledni se k jednání připojil také ministr dopravy Karel
Havlíček, který představil vizi
Ministerstva dopravy v oblasti
organizace železniční dopravy
v ČR a informoval o průběhu dopravních investic státu.
„Důležitost jednání komise
pro dopravu v Ústeckém kraji
podtrhla účast zástupců všech

krajů. V rámci diskuze nad budoucností našich vodních cest
jsem zdůraznil nutnost vybudování plavebního stupně v Děčíně, který omezuje labskou
plavbu. Za zásadní považuji
informaci Ministerstva dopravy
o spuštění státního jednotného
tarifu v letošním roce. Dle mého
názoru však měl být jednotný tarif připraven již k prosinci 2019,
kdy v řadě krajů začali drážní
dopravu zajišťovat i jiní dopravci
než České dráhy,“ sdělil k průběhu jednání komise Jaroslav
Komínek, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje.

poru Průmyslu 4.0, kdy je třeba
v malých podnicích budovat
síť odborníků a elektronických
tržišť, která budou zprostředkovávat jejich vysoce specializované služby. Za účelem získání
inspirace a příkladů dobré praxe
se zástupci kraje zúčastnili celorakouského Summitu Průmyslu
4.0 v Linzi. Hlavním partnerem
bylo Švédsko.
Rakousko aktuálně řeší vznik
národní datové platformy na
bázi otevřených dat a potřebu
zavádění vysokorychlostního internetu do venkovských oblastí.
Tématem je i zvyšování informací a připravenosti menších firem
na digitalizaci a dále bezpečnost

práce při nasazení robotů a cobotů.
Model digitální transformace
je představován jako kombinace digitalizace výroby, produktu
a procesů propojená s produkcí
a ukládáním dat. Tyto informace mohou být využity v budoucnu pro tvorbu „asistenčních
technologií“, které obsluze
umožňují optimalizovat provoz
strojů. Švédsko zase prezento-

Ministr dopravy Karel Havlíček (vpravo), náměstek ministra Ladislav
Němec (vlevo) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta, předseda Komise
Rady Asociace krajů ČR pro dopravu (uprostřed).

Inspiraci čerpali na celorakouském summitu Průmyslu 4.0 také zástupci
našeho regionu.

valo „Národní platformu 4.0“.
Představilo komplexní program ve velké míře vedený velkými firmami (Saab, Sandvik,
Volvo aj.), které jsou tahouny
švédského exportu. Mají např.
definovaných 12 nových oborů, které se začaly vyučovat na
universitách v duální formě ve
spolupráci s podniky.
Platforma průmyslu 4.0 dále
řeší některé dílčí problémy jako
kyberbezpečnost, normy a standardy včetně regulace umělé
inteligence, ochranu a bezpečnost práce, zdraví pracovníků,
vzdělávání, katalog nových
profesí, propojení škol a firem
a regionální rozvoj – dopad do
strategických dokumentů regionu, odpovědnost regionu za jeho
konkurenceschopnost.
V rámci konference byl prezentován projekt Market 4.0
(www.market4.0.eu), evropské
on-line tržiště připravované
v rámci H 2020 iniciativy Factory of Future.

Ústecký kraj chce být SMART

Z

ástupci Ústeckého kraje
a Inovačního centra ÚK
podnikli studijní cestu do Vídně
zaměřenou na téma Smart City,
zejména na otevřená data, energetiku a autonomní mobilitu.
Součástí byla přednáška
a následná diskuze s expertem
Nikolausem Summerem. Hovořilo se o možných řešeních
v oblasti mobility, např. o způsobech vypořádání se s nedostatkem parkovacích míst
v centrech měst, o pasivních
a nízkoenergetických budovách

a přestavbách starých budov
na moderní obytné zóny. Dále
také o „chytrých“ semaforech
a s tím souvisejícím zefektivněním dopravy v centru města.
Následovala komentovaná prohlídka chytré čtvrti a projížďka
v autonomních autobusech,
které mají v budoucnu obsluhovat tuto městskou část. Jedná
se o výzkumně aplikační projekt realizovaný ve spolupráci
s místní univerzitou. Vídeň je
v tomto tématu světový leader,
zaměřuje se na smart city kon-

cepty z pohledu sociálního dopadu, urbanismu, zapojování
komunit do aktivit.
Ústecký kraj připravuje v rámci aktivit Smart City / Smart Region strategický projekt PORTABO, zaměřený na otevření
dat kraje a některých měst. Zkušenosti města Vídně, použité
open technologie, organizační
a věcné přístupy jsou cennou inspirací nejen pro otevřená data,
ale i pro rozvoj autonomní mobility a vůbec přístup k zavádění
smart řešení v regionu.

V Rakousku se zástupci Ústeckého kraje a Inovačního centra ÚK dozvěděli, jak být smart.
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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.

Velikonoční jízda - výpravný
pochod jezdců na koních a hudebníků putujících a muzicírujících v ulicích města, to je velikonoční jízda v Mikulášovicích,
jejíž součástí jsou liturgické
skladby. V průvodu cválají desítky koní a jdou stovky poutníků,
hudební doprovod čítá desítky
muzikantů z celého regionu.
Celému průvodu předchází mše
svatá. Po mši se vychází od
kostela sv. Mikuláše, kde jízdě
požehná farář a celé putování
končí opět u kostela závěrečnou skladbou. Velikonoční jízda
v Mikulášovicích navazuje na

předválečné tradice Šluknovského výběžku, proto byla certifikována jako regionální zážitek
značkou ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®.
V letošním roce se Velikonoční
jízda v Mikulášovicích koná
v neděli na Boží hod velikonoční
12. 4. 2020.

Víno Grinor - Grinor je tak
zvané řemeslné víno. V Lovosicích se výrobě vína řemeslným
způsobem ve svém naturálním
nanovinařství věnuje Karel Stejskal. Jeho naturální víno je směs
odrůd Pinot Gris a Pinot Noir
z viniční trati Pod Lovošem. Jed-

ná se o naprosto přírodní víno,
vyrobené bez použití jakékoli
chemie či pomocných látek ve
vinici či při výrobě vína, pouze
s nezbytným minimem oxidu
siřičitého nutného ke stabilizaci
vína. Víno je vyráběno a vinice
obhospodařována dle Charty
autentistů. Produkce vinařství
získala značku ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®.
Podkrušnohorský makový
dort - podkrušnohorský makový
dort vzniká za použití tradičních
surovin našich babiček, starého mosazného mlýnku na mák
a moderního inovativního přístupu. Dort je vyvážené a lahodné chuti. Je to v podstatě tradiční
staročeský makovec, upečený
v dortové formě, prokrojený a plněný skořicovou šlehačkou. Ně-

kdy je zdoben švestkami, jindy
meruňkami s marcipánem, ale
často je podáván jen s báječnou
šlehačkou. Na výrobu dortu jsou
použity suroviny od krušnohorských farmářů, a to mák, vejce,
šlehačka a máslo. Pro svou kvalitu a suroviny z místních zdrojů
získal výrobek označení KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt®.

Nechranické přehrady a dále
Pětipeskou pánví s výhledy na
panoramata Doupovských hor.
Nejstarší úsek byl zprovozněn
již v roce 1881 a poslední úsek
do Kadaně v roce 1903 s následným prodloužením do Prunéřova. Dnes dráha začíná ve stanici
Kadaň – Prunéřov a pokračuje
přes Kadaň, Želinu do Vilémova,
kde se trať dělí na trať do Koštic
a na trať do Kadaňského Rohozce. Cestou můžete navštívit řadu
historických i přírodních zajímavostí, například Nechranickou přehradu, zámek v Krásném
Dvoře, Vintířovský vrch s poutní

Doupovská dráha - Doupovská dráha je zhruba třicetikilometrová lokálka z Kadaně do
Podbořan. Trať se vine kolem

kaplí nebo se potěšit výhledem
na panorama Doupovských
hor, nebo vás Doupovská dráha
odveze do zatím neobjeveného
ráje cyklistů pod Doupovskými
horami. Doupovská dráha je
zařazena do systému Dopravy
Ústeckého kraje, ve vlacích platí
jízdné krajského systému dopravy i mezinárodní jízdenka Labe
– Elbe a jako jedinečný zážitek
je držitelem regionální značky
POOHŘÍ regionální produkt®.

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

Osobnosti roku 2019 Ústeckého kraje zvyšují prestiž regionu v celé České republice

V

Zahradním domě v Teplicích se odehrál
devátý slavnostní večer pořádaný společností Severočeský Metropol a. s., v rámci
kterého byly oceněny osobnosti roku 2019.
Projekt podpořený krajem a se záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
si klade za cíl ocenit lidi, kteří dělají našemu
regionu čest a na které můžeme být právem
pyšní.
Cílem je najít, představit široké veřejnosti
a vybrat osobnosti, které dávají své zkušenosti a um ve prospěch rozvoje měst a obcí
na území Ústeckého kraje a posilují jeho
dobré jméno napříč Českou republikou.
V rámci ankety veřejnost hlasovala v pěti
kategoriích – podnikání a management, ve-

602 741 110
regionalnipotravinauk@centrum.cz

Nový ročník Vesnice roku je zahájený.
Obhájí Ústecký kraj vítězství?

Š

estadvacátý ročník soutěže
byl zahájen podpisem podmínek za přítomnosti zástupců
vyhlašovatelů soutěže na sklonku února. Soutěž se za uplynulých pětadvacet let stala fenoménem českého, moravského
a slezského venkova. Každý ročník ukazuje, jak je soutěž skvělou příležitostí prezentovat život
v obcích. Krásný a živý společenský, kulturní a sportovní život,
tradice a zvyky, projekty hotové
i realizované.
Přihlášky do šestadvacátého
ročníku soutěže Vesnice roku

mohou obce podávat až do 30.
dubna. V následujících dvou
měsících pak proběhnou krajská kola. Celostátní kolo pak
proběhne první zářijový týden
a vítěze a nositele titulu „Vesnice roku 2020“ vyhlásí zástupci
vyhlašovatelů soutěže dne 13.
září 2020 na Jarmarku venkova
v Luhačovicích. Vesnicí roku
2019 Ústeckého kraje i celé
České republiky se stala obec
Lipová. Pro vítěze krajského
kola jsou připravené finanční
odměny z Programu obnovy
venkova.

řejná správa, kultura, sport a dobrý skutek.
Mezi oceněnými byli například: Petr Fiala,
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.,

Radek Popovič, ředitel akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách, Severočeská
filharmonie či plavkyně Simona Kubová.

Tři desítky oceněných si přišly do teplického Zahradního domu pro čestné uznání.

Hejtman jednal s ministrem zemědělství Tomanem
na Střední lesnické škole a Střední odborné škole ve Šluknově

T

rubači z řad žáků přivítali
na Střední lesnické škole a Střední odborné škole ve
Šluknově vzácnou návštěvu. Na
pozvání hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka přijel
do Šluknovského výběžku ministr zemědělství Miroslav Toman,
kterého doprovázel jeho náměstek Patrik Mlynář.
Jednání se též účastnil ředitel Krajského ředitelství Lesů
ČR Liberec Ludvík Řičář, ředitel školy Rudolf Sochor, radní
pro oblast životního prostředí
a zemědělství Jitka Sachetová

a vedoucí Odboru životního
prostředí a zemědělství Monika
Zeman.
Ministr si nejprve vyslechl skladby školních trubačů,
poté se spolu s ředitelem, jeho
zástupcem Igorem Hluchým
a učitelem myslivosti Václavem
Vomáčkou vydali na prohlídku
školy. Dále bylo na programu
samotné jednání, hlavním tématem bylo řešení školního polesí,
které je nezbytné pro praktickou
výuku žáků. Stávající řešení nevyhovuje potřebám školy, a hledá se tedy nové řešení.

Zleva: hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ministr zemědělství Miroslav Toman a náměstek Patrik Mlynář.

Známe výsledky Zlatého erbu! Gratulace putují do Vroutku, Povrlů a Bíliny

O

cenění pro vítěze krajského kola
soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické
služby měst a obcí, předal na slavnostním vyhlášení náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Stanislav Rybák. V letošním roce, kdy se pořádal 22. ročník,
uspěl mezi městy Vroutek na Lounsku,
nejlepší stránku mezi obcemi mají Povrly a se svou elektronickou službou
Portál občana zabodovala Bílina.
„Chtěl bych vám všem, co tu jste, poblahopřát k úspěchu. Návštěvnost stránek i díky vám stále stoupá a vaši občané
tak jsou velmi dobře informovaní,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák.
Při oceňování nechyběla ani manažerka
projektu Zlatý erb Jitka Hajžmanová.

Výsledky v jednotlivých kategoriích:
SMART CITY A NEJLEPŠÍ
ELEKTRONICKÁ SLUŽBA
1. místo: Bílina: Portál občana
https://portal.bilina.cz/
2. místo:
Most: 360 virtuální mapa Mostu
https://360.ponterecords.cz/most/
3. místo: Podbořany: Portál občana
https://portal.podborany.net:444/
portal/rzs.html
NEJLEPŠÍ
WEBOVÁ STRÁNKA OBCE
1. místo: Povrly, www.povrly.cz
2. místo: Modlany, www.modlany.cz
3. místo: Tisá, www.tisa.cz

NEJLEPŠÍ
WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA
1. místo: Vroutek, www.vroutek.net
2. místo: Bílina, www.bilina.cz
3. místo: Podbořany,
www.podborany.net
Do celostátního kola tak postupuje
město Vroutek, obec Povrly a Bílina
s elektronickou službou. Vítězové budou slavnostně vyhlášeni na konferenci
ISSS 20. dubna 2020 v Hradci Králové.
Dvacátého druhého ročníku soutěže Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce
a města z celé ČR. V Ústeckém kraji
bylo přihlášeno 35 projektů, o sedm víc
než vloni. Nejvíce jich bylo přihlášeno
v kategorii elektronických služeb.

Společná fotografie vítězů a oceněných.

Ústecký kraj
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V Neštěmicích otevřeli za přispění Ústeckého kraje školu i knihovnu zároveň

V

ústecké čtvrti Neštěmice se
oficiálně otevřela speciální
a praktická škola, kde jsou děti,
které potřebují při vyučování
speciální péči a pozornost pedagogů. Rekonstrukce budovy,
kterou hradil Ústecký kraj jakožto zřizovatel, stála téměř 80
milionů korun.
V rámci oprav bylo provedeno
například zateplení obvodového
pláště včetně zateplení půdních
prostor. Součástí byla i instalace
zařízení pro rekuperaci vzduchu
ve třídách, výměna vnitřních
instalací, rozvodů a také menší
dispoziční práce či protipožárního opatření.

Slavnosti se za Krajský úřad
Ústeckého kraje účastnil náměstek hejtmana Petr Šmíd.
Přítomna byla taktéž ředitelka Speciální základní školy
a Praktické školy Pod Parkem
Martina Brhelová či primátor
města Ústí nad Labem Petr Nedvědický.
Při této příležitosti mohla
veřejnost nahlédnout také do
nové pobočky Severočeské vědecké knihovny. Ta je otevřena
od pondělí 9. března. Slavnostní pásku přestřihla radní
pro kulturu Jitka Sachetová,
ředitelka SVKÚL Jana Linhartová, za neštěmickou radnici

pak starostka Yveta Tomková.
„Provozem pobočky podpoříme rozvoj čtenářské gramotnosti, celoživotní vzdělávání
i rozvoj komunitního života
v místní lokalitě, ale zároveň
chceme pilotovat propojení veřejné a školní knihovny a využít
její potenciál pro mimoškolní
aktivity, doučování a další neformální vzdělávání žáků i široké veřejnosti,“ uvedla ředitelka
Severočeské vědecké knihovny
Jana Linhartová. Lidé mohou
pobočku knihovny navštěvovat
v pondělí a ve čtvrtek od 9 do
12 a od 13 do 18 hodin nebo ve
středu od 12 do 18 hodin.

Budova, ve které je nyní odloučené pracoviště Speciální
základní školy a Praktické školy
Pod Parkem v Ústí nad Labem
a pobočka vědecké knihovny,
byla postavena v letech 19311932. Česká menšina ve městě
se snažila o výstavbu vlastní
školy již od roku 1919. Výstavba
se bohužel protahovala a k položení základního kamene došlo
nakonec až v říjnu 1931. Do té
doby se učili čeští žáci v budově
německé školy. Architektem byl
Milan Babuška, jenž se podílel
na vypracování architektonických návrhů pro základní školy
v Řehlovicích či Velkém Březně.

Knihovna se pro veřejnost otevřela v pondělí 9. března.

SPŠ Ústí nad Labem pořádala již 8. ročník Budoucí kadeřníci změřili své dovednosti
oblastní soutěže AutoCAD a Inventor
na HairShow Neratovice 2020

N

a Střední průmyslové škole Ústí nad Labem,
Resslova 5 se konalo další krajské kolo soutěže v kreslení na počítači – ve 2D v AutoCADu a ve
3D v Inventoru.
Do soutěže se mohly přihlásit průmyslové školy s technickým zaměřením napříč celým krajem.
Tohoto využily SPŠ Ústí nad Labem, HŠ, OA
a SPŠ Teplice, VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR, Varnsdorf,
SPŠ TOS Varnsdorf, SPŠ a VOŠ Chomutov i SPŠ
a SOŠGS Most. Z úspěchu se nakonec radoval
Martin Jochec z teplické školy, který vyhrál první
místo v kategorii AutoCAD a druhé místo v kategorii Inventor, i Jakub Rudiš z ústecké školy, který
zvítězil v kategorii Inventor. V kategorii AutoCAD
obsadil druhé místo Marek Dittrich z Teplic a třetí
místo obhájil Albert Weis z Ústí. V Inventoru třetí
příčku uhájil Jan Nožička z Mostu. Celkové první
místo nakonec obsadilo s náskokem 57 bodů družstvo z teplické průmyslové školy.
Jednotlivé školy mohou vybrat své reprezentanty také do celostátního kola soutěže Autodesk

Academia Design 2020, které se bude konat 2. a 3.
dubna 2020.
Připravila: Střední průmyslová škola, Ústí nad
Labem, Resslova 5

Družstvo žáků z teplické průmyslové školy. Zleva: David Beran, Marek Dittrich, Martin Jochec a Filip Zeman.

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
Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459, 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.

B

udoucí kadeřníci se na celostátní odborné soutěži
HairShow Neratovice 2020,
která se konala na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Neratovicích, přesvědčili, že dobrý kadeřník musí
prokázat nejen svou šikovnost
a znalosti, ale také fantazii i estetické cítění.
Vítězkou letošního ročníku
v kategorii Módní účes „á la 30.
léta“ se stala Kateřina Mahnerová ze Střední školy technické,
gastronomické a automobilní
Chomutov, která se svým účesem zvítězila u všech hodnotitelů. Nejvíce zaujala odbornou,
laickou i žákovskou porotu. Modelkou byla její spolužačka Anna
Sazamová.

Ústecká zdrávka přivítala mistra svého oboru

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

a Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole
zdravotnické v Ústí nad Labem
se uskutečnila odborná přednáška s praktickou ukázkou na
téma Morfologie a funkce žvýkacích ploch v postranním úseku
chrupu. Školitelem světového
významu byl mistr svého oboru
maďarský zubní technik János
Makó. Tento speciální seminář
byl určený pro pedagogy a nejlepší studenty oboru Asistent
zubního technika a Diplomovaný zubní technik z celé ČR. Došlo
také k navázání spolupráce s budapešťskou školou pro vzdělávání zubních techniků. Maďarští
zubní technici patří v celosvěto-

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

N

konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELE / ŘEDITELKY
vém měřítku k jedněm z nejlépe
připravovaných pro svoji profesi.
Reflexí této výjimečné příležitosti je co nejdříve zavést získané
poznatky do praktické výuky na
většině zúčastněných škol, a tím
zvýšit úroveň ve vzdělávání v této
profesi.

V Chomutově se uskutečnila soutěž
budoucích automechaniků

N

a Střední škole technické,
gastronomické a automobilní Chomutov se uskutečnilo
regionální kolo tradiční soutěže
budoucích automechaniků Autoopravář junior 2020 za účasti
17 soutěžících z devíti středních
škol Ústeckého kraje.
Soutěžící prokazovali své teoretické i praktické znalosti z konstrukce automobilů, rozpoznávali různé součástky, prováděli
opravy a diagnostiku osobních
automobilů a také absolvovali
test ze znalostí pravidel silniční-

ho provozu. Soutěž byla náročná, ale soutěžící prokázali velmi
dobré znalosti a rozdíl mezi nimi
byl opravdu minimální.
Soutěžilo se o postup do celostátního kola této soutěže, které
se uskuteční v termínu 14. – 16.
dubna v Service Training Center
Škoda Auto, a. s., Kosmonosy.
Postup si zajistili dva nejlepší:
Martin Kricner ze Střední školy
pedagogické, hotelnictví a služeb
Litoměřice a Jan Tonka ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace: 1. 8. 2020.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 30. 4. 2020
na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku
označte „Konkurs: Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec n. O.
- neotvírat“.

Vítězný účes vytvořila žákyně 3. ročníku Kateřina Mahnerová (vpravo).

Střední školy technické, Most,
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. 9. 2020.

První skončil Jan Tonka z pořádající školy (druhý zleva), druhý byl
Martin Kricner (uprostřed).

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 30. 4. 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 škola technická, Most - neotvírat“.

Ústecký kraj
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Krajští policisté dostali 42 nových služebních vozidel

M

inistr vnitra Jan Hamáček
předal za účasti hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
plk. Mgr. Jaromíra Kníže čtyři
desítky nových služebních vozidel policistům Ústeckého kraje.
Předání proběhlo na dálničním oddělení v Řehlovicích. Celkem se jednalo o 42 vozů v policejní verzi. Všechny jsou určeny
pro přímý výkon služby.
Ministr vnitra ve svém proslovu zmínil, že přes veškeré
komplikace je rád, že se podařilo
dokončit tendr na nová policejní
vozidla, která se postupně zařazují do výkonu služby. Osobně
pozdravil všechny policisty, poděkoval za jejich práci a nasazení a popřál, aby se jim s vozidly

sloužilo dobře a aby se z každé
služby vrátili v pořádku domů.
Hejtman Ústeckého kraje poděkoval policistům za jejich práci, která je podle něj náročnější
než v jiných krajích. Popřál jim,
aby nová vozidla dobře sloužila
a pomohla jim při zajištění bezpečnosti v našem kraji.
Krajský policejní ředitel poděkoval vedení Ministerstva vnitra
a Policejního prezidia, že se obměna vozového parku podařila.
Dodal, že policisté nyní dostávají kvalitní techniku. Připojil
se k poděkování policistům za
jejich práci s přáním šťastných
návratů ke svým blízkým.
Nová služební vozidla posílí
výkon služby prvosledových hlídek a útvarů pořádkové policie
v rámci celého Ústeckého kra-

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
Policisté mají nové vozy s moderním vybavením.

je. Jedná se o Škodu Octavii III
combi v barevném provedení Policie České republiky s pohonem
4x4 o výkonu 140 kW a objemu
motoru 2.0 TSI s automatickou
převodovkou. Všechny nové vozy
mají odpovídající výbavu pro výkon služby daných složek. Patnáct automobilů, které jsou ur-

čeny pro prvosledové hlídky, jsou
nově opatřeny policejním rámem
a schránkou pro bezpečné uložení dlouhých zbraní, zastavovacím pásem a dalším vybavením
pro výkon služby. Zbývajících
dvacet sedm vozů bude sloužit
policistům na obvodních odděleních v rámci kraje.

Hejtman jednal se zástupci Euroregionů Krušnohoří a Labe o další spolupráci

P

odpora a zachování tradičních zvyků v menších obcích
a s tím spojené zmírnění odlivu
obyvatel z pohraničí. To jsou
hlavní body Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregionu Labe/Elbe, jejichž zástupci
se sešli u hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka, aby
se dohodli na další spolupráci
v nadcházejícím programovém
období.
Za Euroregion Krušnohoří/
Erzgebirge se jednání účastnil
jeho předseda Vlastimil Vozka,
místopředseda Jan Mareš, jednatel František Bína a jeho nástupkyně od 1. dubna Petra Ko-

nečná. Za Euroregionu Labe/
Elbe byl přítomen předseda Petr
Nedvědický, místopředseda Petr
Medáček a ředitel Vladimír Lipský. Přítomna byla též Jaroslava
Kuszniruková, vedoucí Odboru
strategie, přípravy a realizace
projektů a Jan Kadraba, vedoucí
Oddělení regionálního rozvoje.
Oba příhraniční euroregiony již dlouho úzce spolupracují
s Krajským úřadem Ústeckého
kraje. Skládají se z několika komisí (doprava, zdravotnictví,
životní prostředí atd.), v nichž
je vždy aspoň jeden zástupce
z krajského úřadu. Aby spolupráce obou institucí byla ještě

efektivnější a vedla ke snazší
komunikaci s příslušnými ministerstvy, rozhodli se jejich zástupci uspořádat menší pracovní akční skupiny.
Euroregiony jako takové začaly vznikat po 2. světové válce na
hranicích s Německem, potom
v celé Evropě, kde se prolínaly kultury a obce a společnosti
měly stejné zájmy a chuť spolupracovat. V padesátých letech

vznikly fondy na podporu přeshraniční spolupráce. Euroregion Krušnohoří i Labe vznikly
v roce 1992, sdružují desítky
obcí a organizací. Mezi významné projekty Euroregionu Krušnohoří patří například komunikace z Klínů na hranice a mezi
Mostem a Bílinou, dále pak
výzkum čistoty vod v Krušných
horách či informační turistické
centrum na Flájích.

Projekt podporovaný krajem vede žáky
k podpoře zdraví a prevenci nemocí

Ž

áky základních a středních
škol v Ústeckém kraji vzdělává již šestým rokem v podpoře
zdraví a prevenci nemocí dlouhodobý program všeobecné
primární prevence Hravě o prevenci. Realizátorem je Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a kromě podpory zdravého
způsobu života a prevence rizikového chování zvyšuje u žáků
i důležitou zdravotní gramotnost.
Zábavné učení hrou s využitím mnoha interaktivních pomůcek je příjemným doplněním
klasické výuky. Každý žák si
z programu odnese kromě nových vědomostí také edukační
materiál a drobnou odměnu.
V současné době nabízí Zdravotní ústav školám 15 témat,
novinkami byly v roce 2019
programy První pomoc hravě

a Onko prevence. Nejoblíbenějšími byly loni programy Putování za zdravým pohybem a Alkohol a kouření – pravdy a mýty
na základních školách, na středních školách Reprodukční zdraví. Více o projektu na www.hraveoprevenci.cz.
V roce 2019 se do projektu zapojilo 26 základních a 18
středních škol Ústeckého kraje.
Navštívilo se 202 tříd a osloveno
bylo 3932 žáků.
Projekt byl v roce 2019 podpořen Ústeckým krajem v dotačním programu Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje (projekt Hravě o prevenci pro ZŠ, Hravě o prevenci
pro SŠ).
Připravila: Mgr. Anna Milerová, vedoucí oddělení podpory
zdraví, Zdravotní ústav se síd-

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

Střední školy technické, Most,
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. 9. 2020.

Za Euroregion Krušnohoří se jednání u hejtmana zúčastnil (zprava):
předseda Vlastimil Vozka, jednatel František Bína, od 1. dubna nová jednatelka Petra Konečná a místopředseda Jan Mareš.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 30. 4. 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 škola technická, Most - neotvírat“.

Hejtman byl u otevření Domova pro osoby se zdravotním postižením v Krupce

V

Ústeckém kraji se slavnostně otevřela
nová sociální služba – Domov pro osoby se zdravotním postižením Krupka. Účastníky přivítal ředitel příspěvkové organizace
Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves
Oldřich Malý.
Služba je poskytována osobám s mentálním postižením s poruchami chování ve
věku od 7 do 26 let, které jsou v důsledku
svého postižení závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Cílová skupina se vztahuje na
osoby do stupně středně těžkého mentálního postižení.
Slavnostní pásku přestřihli hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, radní pro
oblast sociálních věcí, bezpečnost a sociálně

vyloučené lokality Miroslav Andrt a vedoucí
Odboru sociálních věcí Petra Lafková. Mezi
hosty byl i předseda Výboru pro kulturu
a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje Jaroslav Dubský a členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., Jitka
Hanousková. O své zkušenosti s klienty se
podělila starostka obce Háj u Duchcova Irena Pipišková, která je patronkou 40 klientů
tohoto zařízení.
Rekonstrukci objektu bývalého hotelu Cavalier finančně zaštítil Ústecký kraj. Pro 12
klientů i obslužný personál bylo vytvořeno
velmi příjemné prostředí. Oldřich Malý poděkoval všem investorům i pracovníkům,
kteří se na rekonstrukci podíleli, a sdělil, že

má v úmyslu v brzké době otevřít v přízemí
cukrárnu.

Pásku slavnostně přestihli (zleva) Oldřich Bubeníček, Petra Lafková a Miroslav Andrt.

Cením si spokojenosti zákazníků, uvedla majitelka pekárny Štěchová
Ú
stecký kraj vypisuje každým rokem dotační titul
pro začínající podnikatele. Dnes
představujeme dalšího z úspěšných žadatelů.
Co bylo hlavním impulsem,
že jste se rozhodla podnikat?
Je to klasický příběh. Přišla
jsem o práci a v mém věku bylo
těžké najít vhodnou příležitost.
Dostala jsem se k informaci
o prodeji vybavení malé pekárny a okamžitě jsem se rozhodla
zkusit to. Vlastně jsem si splnila jeden ze svých malých snů.

Znám se, kdybych to neudělala,
asi bych si to později vyčítala.
Neměla jste obavu z rizika?
Riziko bylo, je a bude. Je nutné věřit si a věřit tomu, co děláte.
Důležité je dělat to dobře. Vím,
že umím upéct dobrý chleba a to
je klíčové pro úspěšný začátek.
Co pro Vás bylo v začátku
podnikání obtížné? Jak jste se
s problémy vypořádala?
Nejhorší pro mě bylo „překlopit“ své ověřené receptury do
podmínek většího provozu, než
je domácí trouba. V podstatě

Jméno a příjmení:

Ing. Dana Štechová - Danino pekařství

Vzdělání:

Vysokoškolské
(provoz a ekonomika zemědělství)

Místo podnikání:

Děčín

Předmět podnikání:

řemeslné pekařství

jsem se s velkými pecemi učila
za pochodu a sama, bez pomoci.
A bolelo to, to mi věřte. O to více
si cením výsledků, kterých jsem
dosáhla a ještě více si cením spokojenosti zákazníků.
Začala byste podnikat i bez
finanční podpory/dotace z Ústeckého kraje?
Ano, začala bych. Ale přiznávám, že podmínky by byly ztížené. Finanční podpora kraje mi
rozhodně pomohla, i když nakonec jsem původně zamýšlenou
dotaci nevyužila v plné výši. Provozně jsem neodhadla, jak rychle
se budu rozvíjet, podcenila jsem
třeba kapacitu hnětače. Dnes už
potřebuji třikrát tak velký.
K čemu jste dotaci především využila?
Z dotace jsem pořídila chybějící zařízení do výroby a hlavně do
prodejních prostor. Díky finanční
injekci jsem nemusela čekat, až si
na ně z chodu provozu vydělám.

Jaké jsou Vaše další podnikatelské plány?
Plány samozřejmě jsou. Moc
už kapacitu provozovny rozšiřovat nebudu, myslím, že už
jsem tak na stropě možností
při stávající logistice výroby
a více by bylo na úkor kvality
výrobků, což rozhodně nechci.
Začnu pilovat kvalitu vybavení
- začínala jsem se starými a repasovanými stroji. Soustředím
se na obnovu stávajících zapařovacích pecí a určitě budeme
potřebovat i pec cukrářskou.
Přidáme více sortimentu ve slaném i sladkém pečivu. Přidáme
i související nabídku rychlého
občerstvení. Na jaře loňského
roku jsem rekonstruovala prostory prodejny/bistra v centru
města, takže mám teď mnohem lepší možnost prezentace
a vetší zákaznický okruh. A těší
mě narůstající komunita našich
zákazníků - nechodí k nám jen

pro chleba a pro koláče, ale
chodí si popovídat a nosí nám
s sebou dobrou energii.
Co byste doporučila začínajícím podnikatelům?
Každému doporučuji si projekt pořádně spočítat a hlavně
- uvědomit si, že ve svém podni-

Domácí chléb zákazníkům chutná.

kání každý úspěšný podnikatel
bude muset být ochoten a schopen věnovat tomu veškerý čas.
A pak je důležité držet kvalitu
nabízeného. Ať už je to výrobek
nebo služba. A mělo by ho to pořád bavit, pak bude spokojený
on i jeho okolí.

Ústecký kraj

březen 2020

Mezinárodní spolupráce přináší výsledky!
Srbský student nastoupil do Krajské zdravotní, a. s.

S

polupráce mezi Ústeckým
krajem a Jižním Banátem
v Srbsku přináší v rámci projektu
Zvyšování odborné kvalifikace
absolventů středních škol v Jižním Banátu první hmatatelné
výsledky a úspěchy nejen pro tamější školy a studenty, ale také
pro Ústecký kraj. Jeden ze srbských studentů začal od března
pracovat v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, a posílil tak
personál Krajské zdravotní, a.s.
„Zatím se jedná o první vlaštovku, o studenta, který zvládnul
náročné podmínky studia, praktické přípravy a jazykové vybavenosti. Je to ale pro nás znamení, že
projekt má smysl a je přínosný pro
obě strany. Srbským studentům
zajistí výborné vzdělání na naší
vyšší odborné škole a praxi v nej-

modernějším lékařském zařízení,
Krajská zdravotní pak získává
dobře připraveného a motivovaného zaměstnance z řad nelékařského personálu,“ řekl k projektu
předseda výboru pro zdravotnictví Pavel Csonka, který se v této
spolupráci osobně angažuje.
Školami v rámci pilotního
ročníku projektu „Zvyšování
odborné kvalifikace absolventů
středních škol v Jižním Banátu – přenos know-how, studijní
stáže v Ústeckém kraji“ jsou
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická
v Ústí nad Labem a Chemicko-zdravotní škola Vršac, které
mají uzavřené memorandum
o spolupráci. V rámci spolupráce proběhly studijní cesty zaměřené na získání know-how, jak

N

ejnadanější mladí fotbalisté z Ústeckého kraje trénují
již čtvrtým rokem v lázeňských
Teplicích. Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje
zde vznikla při Základní škole
v Edisonově ulici a navštěvuje ji
padesátka nejtalentovanějších
chlapců z celého regionu ve věku
14 a 15 let.
Snaha přitáhnout k fotbalu co
nejvíce dětí vyústila k založení
Regionální fotbalové akademie
(RFA) v Teplicích. Jak uvedl Rudolf Řepka, předseda správní
rady zdejší RFA, pokud chceme

Zahraniční studenti se u nás musí především naučit mluvit dobře
česky.

podpořit zvýšení kvality výuky
na středních školách. Kromě
vyššího odborného vzdělání na
ústecké škole, kterým se u nás
srbským studentům zvýší kvalifikace, je součástí také intenziv-

ní výuka českého jazyka. Veškeré získané znalosti a dovednosti
následně studenti mohou zúročit při zaměstnání v nemocnicích KZ, a.s., která finančně
podpoří pokračování projektu.

David Köstl a trenér brankářů
Martin Svoboda, který pamatuje
angažmá mimo jiné i v pražské
Dukle.
Chybí něco RFA v současné době, pokud jde o zázemí,
členy týmu či materiální vybavení?
Výraznou pomocí je dostavení nové umělé trávy u naší
domovské ZŠ Edisonova v Teplicích. Samozřejmě ideálem by
bylo tréninkové centrum s několika plochami, ale za pomoci
partnerských klubů v Srbicích
a Modlanech to dokážeme lehce
řešit.
Daří se hráče po absolvování
RFA začleňovat do klubových
akademií?
Drtivá většina našich absolventů pokračuje v mladším
dorostu teplické klubové akademie. Někteří se posunuli do velkých pražských klubů a dokonce
již podepsali první profesionální
smlouvy.

Máte od nich poté nějakou
zpětnou vazbu?
Po absolvování naší regionální akademie komunikujeme
ohledně akademiků především
s představiteli všech klubů, kam
se hráči posouvají. Dáváme jim
k dispozici veškeré materiály
ohledně testování, zdravotního
stavu a další informace. Dále už
je to jen na hráčích samotných,
jak využijí naši péči a servis, který jsme jim do života poskytli.
Můžete přiblížit i mimofotbalový program chlapců?
Kluci trénují tři odpoledne
v týdnu v akademii, v pátek pak
v domovském klubu a jediné
volné odpoledne mají v úterý. To
využíváme s těmi, kteří zůstávají
v domově mládeže k různým mimosportovním aktivitám, jako
jsou vycházky po okolí, bowling,
plavecká hala a podobně. Rádi
bychom, aby kluci měli všeobecný přehled a nebyli zaměřeni
pouze a jenom na sport.

Přijímačky - rozsáhlý zákonem chráněný proces

C

o stojí za webovou ikonkou Vyberte
si studium? Je to „jen“ přehled nabízených oborů, nebo je to mnohonásobně
více? V době, kdy fakulty ústecké Univerzity J. E. Purkyně přijímají přihlášky ke
studiu, už je sice na straně univerzity pro
aktuální rok relativně hotovo, ale co předchází vyhlášení přijímacího řízení? Velké
množství zodpovědné institucionální práce.
Vysoké školy jsou nejvyššími články
vzdělávací soustavy a jako takové uskutečňují studijní programy bakalářského, magisterského a doktorského typu.
„Právo udělit akreditaci studijnímu
programu přísluší výhradně Národnímu
akreditačnímu úřadu pro vysoké školství,
od roku 2016 si však vysoké školy, které
získaly institucionální akreditaci, mohou
studijní programy také samy schvalovat,“
vysvětlil rektor UJEP Martin Balej.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem získala od Národního akreditačního
úřadu pro vysoké školství institucionální
akreditaci 16. srpna 2019, a to na dobu 10
let pro pět oblastí vzdělávání: Historické
vědy (Bc., Mgr., Ph.D.), Neučitelská pedagogika (Bc., Mgr.), Učitelství (Bc., Mgr.),
Vědy o Zemi (Bc., Mgr.) a Tělesná výchova
a sport; kinantropologie (Bc.). Na základě tohoto oprávnění si tak již od podzimu
2019 sama schvaluje studijní programy,

Kampaň „Přidej se k nám na sever“.

krátce

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se zúčastnil slavnostního zahájení
provozu střediska výroby parfémových kompozic české firmy Aroma Praha, a. s. v Židovicích na Roudnicku, které rozšířilo koncern
AROCO-AROMA. Ten se zabývá výrobou vonných i chuťových látek
a potravinářských barev v České republice. Tato česká výrobní skupina je výrobcem sladkých i kořenitých potravinářských přísad a barev,
aromatických látek a barev do krmiv a krmných směsí, aromatických
látek určených pro rybářské lovecké potřeby, přírodních extraktů,
parfémových kompozic, syntetických vonných látek.

P

Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje slaví čtyři roky od svého vzniku
vychovat takové hvězdy, jako
byl například Karel Poborský, je
nutné jim k tomu připravit potřebné zázemí.
Jak se akademii daří získávat nejtalentovanější hráče
z celého Ústeckého kraje, kolik
jich tam nyní je?
Momentálně máme v akademii 49 hráčů. Počítáme do toho
i kluky, kteří jsou již v kategorii U-16, ale stále ještě chodí
do 9. třídy základní školy. Do
projektu jsou zapojeny všechny tzv. „velké“ kluby v regionu.
Celkem máme hráče ze sedmi
oddílů.
Jaká známá jména nyní zaštiťují projekt sídlící v Teplicích?
Šéftrenérem je Tomáš Heidenreich, jeden z nejprogresivnějších trenérů v České republice.
V trenérském týmu jsou od počátku začleněni bývalý reprezentant Patrik Gedeon, bývalý hráč
AC Sparta Praha a FK Teplice

7

které chce v těchto oblastech uskutečňovat, a to prostřednictvím Rady pro vnitřní
hodnocení UJEP, kterou si pro dané účely
zřídila.

„V získaných oblastech vzdělávání byly
studijní programy doposud uskutečňovány na třech fakultách UJEP – filozofické,
pedagogické a přírodovědecké. Nově se
k nim přiřadila i fakulta životního prostředí, která ve spolupráci s přírodovědeckou
fakultou vůbec jako první na univerzitě
otevřela studijní program schválený radou
pro vnitřní hodnocení,“ řekla prorektorka
pro studium Alena Chvátalová.
Kromě tohoto interního schvalování
studií předkládá UJEP desítky dalších akreditačních žádostí na akreditační úřad.
V případě regulovaných povolání k tomu
navíc musí vždy doložit souhlas příslušného ministerstva, neboť bez tohoto souhlasu by budoucí zdravotnické, sociální nebo
pedagogické pracovníky nemohla vzdělávat.
„S tím spojená administrativní zátěž
je opravdu nemalá. Znamená to, že vedle
správního řízení, které je vedeno na akreditačním úřadu, probíhají další řízení na
příslušných ministerstvech, a to i v případě, kdy si studijní programy schvaluje vysoká škola sama,“ dodala Chvátalová.
I přes tuto zátěž je UJEP v oblasti akreditací úspěšná a v letošním přijímacím řízení
tak opět obohacuje nabídku otevíraných
studií.
Úplnou novinkou je bakalářský program
Aplikovaná geoinformatika na fakultě životního prostředí, který připravuje geoinformatiky pro veřejnou správu (např. pro

ochranu přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samosprávu) a soukromý
sektor (např. pro geodetické firmy, fotogrammetrické firmy, správu geodat).
Další novinkou je bakalářský program
Matematika ve firmách a veřejné správě na
přírodovědecké fakultě, jehož absolventi
se uplatní zejména jako datoví analytici ve
finančních ústavech, pojišťovnách, logistice, obchodních společnostech nebo veřejné správě.
Od loňského roku je rovněž nabízeno
bakalářské studium Konstrukce strojů
a zařízení na fakultě strojního inženýrství,
jehož absolventi jsou připravováni pro samostatnou práci v konstrukčních laboratořích, v oblasti provozu strojů a zařízení,
diagnostice a údržbě.
Mottem letošní kampaně pro uchazeče
je, kromě identifikace UJEP se severem
ČR, také „My jsme UJEP. Pojď s námi nově
utvářet Ústecký kraj. Staň se součástí dobrodružného příběhu. Příběhu UJEP.“
„Budoucím studentům nabízíme nejen
možnost studovat ve stovce studijních programů, ale zejména příležitost změnit náš
kraj a pomáhat při budování jeho téměř
dobrodružného příběhu,“ specifikoval
rektor UJEP Martin Balej.
Kampaň pro uchazeče je ve své internetové verzi www.univerzitaseveru.cz přehlednými stránkami strukturovanými tak,
aby byl výběr studia pro ně co nejpřehlednější a maximálně jednoduchý.
Lhůta pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských programů:
do 27. 3. 2020
do 30. 3. 2020
do 31. 3. 2020
do 30. 4. 2020

FZS
FUD
FŽP, FF, PF, PřF
FSE, FSI

ořadatel mistrovství Evropy v atletice veteránů Jaroslav Smělý předal hejtmanovi
Oldřichu Bubeníčkovi a radní Ústeckého
kraje Jitce Sachetové na památku medaili
z akce Masters Europa Lovosice 2018. Tímto
aktem chtěl poděkovat Ústeckému kraji za finanční podporu. Jaroslav Smělý sdělil, že je pro něj čest poděkovat kraji za to, že mu poskytl dotace ve výši 80 tisíc korun na tak významnou atletickou akci.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přivítal ve své kanceláři starostu
Chabařovic Josefa Kusebaucha, s nímž jednal o projektu Nových Vyklic. Během jednání, kterého se zúčastnili též vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství Jindřich Franěk a vedoucí odboru
územního plánování a stavebního řádu Hana Bergmannová, informoval Josef Kusebauch o vizi projektu Nových Vyklic, tj. o obnově
obce Vyklice v důsledku těžby uhlí. Starosta Chabařovic zároveň
předložil materiál Záměry města Chabařovic v severozápadní části
jezera Milada, ve kterém jsou stručně shrnuty údaje o území, plány
i úskalí projektu.

O

bce v Ústeckém kraji využívají možnosti čerpat dotace z Programu obnovy venkova. Tomuto dotačnímu programu bylo
v rámci rozpočtu přiděleno pro letošní rok více než 29 milionů
korun. Obce mohou žádat o příspěvek v jedné z oblastí podpory, kterými jsou Obnova a rozvoj venkovské zástavby, Chodníky
a místní komunikace, Zlepšení životního prostředí, revitalizace
a ochrana krajiny, nakládání s odpady, Administrace projektové
žádosti a dokumentace na SFŽP a Soutěž Vesnice roku 2020.
Letos se sešlo 220 žádostí v celkové hodnotě 51,5 milionu korun.
Cílem programu je podpořit podmínky, aby se obyvatelé a samosprávy vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních
hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

N

a Střední škole technické, gastronomické a automobilní v Chomutově
se konalo regionální kolo soutěže KOVO
Junior 2020 Mechanik seřizovač. Šlo o 10.
ročník soutěže, která je zařazena do celostátních soutěží České ručičky vyhlášené Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Soutěžili především žáci 3. a 4. ročníků oboru Mechanik seřizovač ze tří škol Ústeckého kraje. Soutěžilo se nejen o vítězství v regionálním kole, ale o postup do celostátního kola.
Do celostátního kola postoupili Jakub Mikuš ze Střední průmyslové
školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické, Ústí nad
Labem a Jiří Krezl ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

D

o Brna se sjeli mladí truhláři ze všech
krajů České republiky, aby poměřili síly
ve finále VIII. ročníku Mistrovství ČR oboru
truhlář. Ústecký kraj reprezentoval žák třetího ročníku SOŠ Litvínov-Hamr Ludvík Steuter, jenž si účast ve finále zajistil vítězstvím
v krajském kole soutěže. Úkolem soutěžících
bylo během pěti hodin vyrobit dle výkresové dokumentace stoličku.
V dramatické soutěži vybojoval zástupce regionu třetí místo. „Z Ludvíkova výkonu máme upřímnou radost. Prokázal, že v oboru truhlář
patříme k republikové špičce,“ konstatoval vedoucí učitel pro střediska truhlář, umělecký truhlář, operátor dřevařské a nábytkářské
výroby, tesař a čalouník Miroslav Findeis.

H

ejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zavítal na vlakové nádraží Úpořiny, kde sídlí spolek Teplické kočky, z. s., který
se stará o opuštěné, nemocné nebo týrané
kočky z Teplicka a Bílinska. Cílem návštěvy
bylo seznámit se podrobně s činností spolku, který se specializuje
na pomoc opuštěným a různě postiženým kočičím domácím mazlíčkům. Po krátké besedě s jednatelkou spolku Hanou Müllerovou
a členkou Kristou Sýkorovou si hejtman prohlédl prostory, ve kterých spolek působí a vykonává svou činnost. Zajímal se také o to, jakým způsobem by kraj mohl pomoci podpořit činnost spolku.

Náměstek pro školství Petr Šmíd vyjednal se zástupci
AKČR navýšení dotací pro střední školy

N

a půdě Poslanecké sněmovny PČR
se uskutečnilo dne 4. března důležité
jednání ohledně výše finanční alokace pro
střední školství v novém programovém
období 2021–2027. Jednání se zúčastnil
ministr školství Robert Plaga a ministryně
pro místní rozvoj Dostálová společně se
zástupci Asociace krajů Komise pro školství a sport, včetně náměstka hejtmana
pro školství Petra Šmída. „Jsem rád, že se
nám společně s Libereckým krajem a Vysočinou podařilo navýšit investiční dotace pro střední školy o více
než jednu miliardu. Jsem přesvědčen, že si to střední školy zaslouží
a pomůže to zlepšit přípravu žáků,“ konstatoval náměstek Šmíd.

Ústecký kraj
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Ústecký půlmaraton se chystá na výročí

D

eset let zkrášluje život v krajském městě běžecký závod
Mattoni 1/2Maraton Ústí nad
Labem. Za tak dlouhé období si
zde vybudoval pevné místo mezi
sportovními akcemi. Kdysi provinční závod se může nyní pyšnit
zlatou známkou kvality World
Athletics. Do regionu přijíždějí
rok co rok ti nejlepší světoví běžci.
Ani letos nechybí ústecký
Mattoni 1/2Maraton na seznamu tuzemských závodů. Uskuteční se v sobotu 19. září 2020.
Letošní jubilejní ročník by měl
být podle pořadatelů v lecčems
jiný, lepší. „Budeme mít pro
závod speciální logo s desítkou
a Mariánským mostem. Rádi
bychom uskutečnili v ústeckém
muzeu výstavu k historii závodu.
Chceme také lidem přiblížit pří-

běhy vybraných běžců, kteří se
účastnili všech ročníku,“ uvedl
prezident soutěže Carlo Capalbo
na jednání s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
Co naopak zůstává stejné, je
program závodu. Po loňské zkušenosti v Ústí nepoběží žádní
afričtí či asijští vytrvalci, pouze
Evropané. „Iniciativa EuroHeroes vznikla ze tří důvodů.
Chceme, aby evropští atleti více
vynikali na celosvětové scéně.
Chceme oslavit skvělé lokální
atlety. Chceme, aby měli evropští atleti fanoušky, kteří je znají
a které inspirují k pohybu,“ dodal Tomáš Coufal, technický ředitel závodu.
V loňském roce se aktivně
zapojilo do běžeckých závodů
6085 sportovců. V hlavním zá-

euvěřitelný nárůst počtu
členů hlásí po sečtení Junák – český skaut v roce 2020.
Za posledních 10 let se počet
skautek a skautů v zemi zvýšil
o téměř 50 procent na současných více než 65 tisíc.
Počet skautů a skautek se také
dlouhodobě zvyšuje i v Ústeckém kraji, který se též nazývá
Kraj Přemysla Oráče: „V letošním roce registrujeme 2297
členů skautské organizace v Ústeckém kraji, což je o 148 více

Skauti jsou v organizaci spokojení.

Představit hejtmanovi koncepci letošního jubilejního ročníku
přijel do Ústí ředitel závodu Carlo Capalbo (vpravo) a technický ředitel
závodu Tomáš Coufal.

vodě, jehož televizní přenos šel
do celého světa, pak běželo 349
zahraničních běžců ze 44 zemí.

Ústecký půlmaraton patří do
programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.

než v roce loňském. Počet členů stoupá každoročně od roku
2015. Z celkového počtu 2297
členů je 1598 dětí a mladých lidí
do 26 let, což je krásných 70 %
ze všech registrovaných skautů
v kraji,“ řekl mediální zpravodaj
Krajské rady Junáka Ústeckého
kraje David Malát
Přístup ke skautování v Ústeckém kraji nemají jen obyvatelé větších měst, ale skautuje
se i v městech menších. „Máme
radost, že oddílů nabízejících

všestranný program pro mladé
lidi najdete více, a to nejenom
v Ústí nad Labem, Děčíně,
Neštěmicích, Teplicích, Mostě, Litoměřicích, Roudnici
nad Labem, Kadani, Chomutově, ale i třeba v Lovosicích,
Klášterci nad Ohří, Lounech,
Rumburku, Jirkově, Litvínově, Libochovicích, Šluknově,
Varnsdorfu, Žatci, Terezíně či
ve Štětí. Celkem se skautuje ve
21 obcích našeho kraje,“ dodal
Malát.

Úspěšným sportovcům z dětské olympiády se dostalo pocty a uznání
Zastupitelstva Ústeckého kraje

O

smnáct medailí přivezli
mladí sportovci z letošních Her IX. zimní olympiády
dětí a mládeže ČR 2020, které
se konaly v termínu 19. – 24.
ledna 2020 v Karlovarském
kraji. Tento medailový počin
jim zajistil v hodnocení krajů
desátou příčku.
V pondělí 9. března se dostavili medailisté na Zastupitelstvo Ústeckého kraje, kde jim
hejtman Ústeckého kraje Ol-

dřich Bubeníček a náměstek
pro školství Petr Šmíd předal
ocenění za perfektní reprezentaci kraje.
Nejvíce se dařilo krajské
výpravě v alpském a akrobatickém lyžování, ve snowboardingu,
rychlobruslení,
lyžařském orientačním běhu
a v karate. Na jednání zastupitelstva všem čtrnácti přítomným úspěšným sportovcům
zatleskal celý sál.

fotokvíz
Milí čtenáři,
děkujeme za všechny Vaše
odpovědi, které k nám dorazily.

V České republice je přes 65 000 skautů. Přibývají i v Ústeckém kraji

N

březen 2020

Mladí sportovci na Krajském úřadě Ústeckého kraje, kde dostali z rukou hejtmana a jeho náměstka Šmída ocenění.

Správně jste na fotografii poznali obec Blšany u Loun. Na
výhru se může těšit: Zdeněk
Vajc z Loun, Lenka Kunešová
ze Žatce a Václav Řehoř z Chomutova. Výhercům gratulujeme.
Dnešní hádanka nás zavede za
kulturní památkou v děčínském
okrese. Objekt stojí na místě
původní tvrze, postupně přebudované na vodní hrad, který byl
v 16. století přestavěn do renesanční podoby. Dnešní podobu
získal v 1. polovině 30. let 20.
stol., kdy se sem přestěhovala
rodina Thunů. Ti z okolních pozemků vytvořili romantický park
s jezírkem a glorietem, sportovními i zahradními plochami, cestičkami k procházkám.
Nádvoří bylo osazeno sochami
a vázami. Chloubou celého are-

álu pak byla terasovitá zahrada
osázená skalničkami s jezírkem.
Po mnoha peripetiích, kdy jej
vlastnila Československá armáda, sídlil zde dětský domov nebo
zemědělské učiliště, se konečně dočkal rekonstrukce a dnes
slouží jako kulturní a společenské středisko města. Na obnovu
této kulturní památky přispěl
i Ústecký kraj, který v rámci Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2019 přispěl částkou 300 000,- Kč. Víte, o jakou
památku se jedná?
Správné odpovědi můžete
zasílat do středy 15. dubna 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.

Omluva

V únorovém čísle krajských novin jsme v rubrice Fotokvíz
u hádané obce mylně uvedli, že se zde hrála nejvyšší fotbalová
soutěž. Ta se hrála ve městě Blšany nedaleko Podbořan. Obci Blšany u Loun se tímto omlouváme.

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.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Výsledky 18. česko-německého
sympozia „Proudění/Strömungen“,
jehož tématem byl humor, smích
a záření naleznete na výstavě Zářit/
Strahlen. Sochy, malby, výšivky,
videoinstalace, zvukové instalace,
performance a jiné můžete shlédnout do 26. 4. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
A GALERIE V MOSTĚ
Výstava Sádrovec – Neobyčejně
obyčejný nerost představuje jeden
z nejrozšířenějších minerálů na
planetě z nalezišť v České republice
i ve světě. Můžete zhlédnout do 2. 8.
2020.
OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Na dobu před 30 lety můžete zavzpomínat na výstavě „Jak se změnil Děčín a jak jsme se změnili my
a život kolem nás?“ K vidění jsou
nejen fotografie z 80. let z ulic města
Děčína, ale i předměty denní a běžné
potřeby typické pro období normalizace. Výstava potrvá do 30. 8. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Výstava Kachle sedmi staletí/
Svět kachlových kamen představu-

je vývoj kachlů a kachlových kamen
v severozápadních Čechách od gotiky až po počátek 20. století. Ukazuje širokou škálu technik a motivů,
které se při výrobě kachlů používaly.
Jejich umělecká výzdoba odráží náboženský i společenský život konkrétního historického období a jeho
duchovní i světské hodnoty. Výstava
potrvá do 1. 8. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Výstava Městská památková
rezervace Litoměřice připomene
4 dekády památkové ochrany trvající od roku 1978, kdy ministerstvo
kultury ČSR prohlásilo historické
jádro města Litoměřic za památkovou rezervaci. Prostřednictvím
dobových fotografií, plánů a doplňujících textů je zachycena proměna
památkového fondu. Výstava potrvá
do 12. 4. 2020.
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
Výstava Je libo vejce? představuje kalíšky na vajíčka ze sbírky Ak.
soch. Jany Mézlové.
I když tyto pohárky patřily k nejdrobnějším položkám servisů, výrobci jim věnovali nebývalou péči
– šálky na vajíčka se staly nositeli
trendů a módních vln. Výstava potrvá do 19. 4. 2020.
REGIONÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
Společná výstava Pavla Mizery
a jeho dcery Kamily Housové Mizerové Rezonance představí současnou tvorbu obou umělců (plastiky,
šperky, kresbu a grafiku). Vernisáž
ve čtvrtek 2. 4. v 17 hod., výstava potrvá do 3. 5. 2020.

křížovka o ceny

O

tázka Kolik kilometrů měří na délku pásmo Krušných hor?
byla tajenkou naší únorové křížovky. Odpověď na ni byla:
150 kilometrů. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali pět, kteří od
kraje dostanou pěkné dárky. Jsou jimi Naďa Ďedouchová ze Žatce,
Eliška Chrobáková z Rumburku, Nikol Havlatová z Děčína, Jiří
Parkman z Loun a Zdena Ticová z Ústí nad Labem. Všem k výhře
upřímně blahopřejeme! I naše březnová křížovka má v tajence otázku. Odpověď na ni najdete někde v tomto vydání Krajských novin.
Pošlete nám tajenku i odpověď e-mailovou poštou nebo na korespondenčním lístku a uveďte plnou adresu. Na příspěvky počkáme
do středy 15. dubna, 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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