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V Bílině jsem doma, 
chci pro ni něco udělat

V Bílině se v sobotu 31. ledna konají opakované volby do městského zastupitelstva. Kandidátku KSČM opět ve-
de současný opoziční zastupitel, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, a na volebním programu z října 
loňského roku nemá, co měnit.

 Proč máte Bílinu tak rád?
Je to krásné město s bohatou, už ví-
ce než tisíciletou historií. Vždycky se 
sem domů, po celodenních pracov-
ních povinnostech, moc rád vracím. 
Jsem přesvědčen, že si tohle město za-
slouží dobrou vládu, pro kterou bude 
na prvním místě občan. 

 Jaké vidíte priority nového vede-
ní města?
V první řadě to, aby se zaměřilo na 
zlepšování životních podmínek li-
dí a smysluplný rozvoj města, což se 
v Bílině ne vždy daří. Často převláda-
jí mocenské, sobecké zájmy, a to ne-
ní dobře. V uplynulém období se také 
utratilo dost městských peněz. Jsem 
přesvědčen o tom, že ne vždy hospo-
dárně, jako příklad mohu uvést kul-
turní středisko Kaskáda nebo opravy 
Hornické nemocnice s poliklinikou. 
Tenčící se rezervy městského rozpoč-
tu zřejmě neumožní velké investiční 
akce. Tím spíš se bude muset dbát na 
transparentní výběrová řízení, aby se 
cena zakázek snižovala a nikoli nao-
pak. A prioritou musí být dobrá spolu-
práce se Severočeskými doly, Elektrár-
nou Ledvice a ČEZem jako celkem.

 Co konkrétně by se mělo změnit?
Bílina by se měla zase stát městem, 
kde se bude občanům dobře žít. Měs-
tem, odkud již nebudou lidé odcházet, 

ale mladí lidé sem budou přicházet. 
Z Panelového sídliště by určitě měla 
zmizet nálepka „vyloučená lokalita“, 
protože si ji slušní lidé, kteří zde byd-
lí, nezaslouží. V rámci možností by se 
město společně s úřadem práce mělo 
snažit vytvořit nová pracovní místa, 
nejen v technických službách, ale vy-
tvořit i v městské policii pozice asis-
tentů, kteří by doplnili uniformované 
strážníky a hned bychom získali dvoj-
násobný počet hlídek v ulicích. O to 
samé bychom se měli pokusit i v so-
ciálních službách, kde zájem o kva-
lifi kované zaměstnance roste. Měs-
to prodalo většinu vlastního bytové-
ho fondu, a tak bychom rádi zachovali 
městský majetek alespoň na náměstí 
pro případ nenadálých událostí. Stej-
ně tak by si Bílina měla zachovat ja-
ko vlastník Hornickou nemocnici s po-
liklinikou a technické služby měs-
ta, aby neztratila vliv na poskytování 
zdravotních služeb a čistotu na veřej-
ných prostranstvích či svoz komunál-
ního odpadu, a tak bych mohl ve vý-
čtu pokračovat. Otázkou pořád zůstá-
vá obchvat města, protože se vždycky 
najde někdo, kdo zpochybní dojedna-
nou koncepci a začíná se nanovo. A re-
álná varianta je dnes pouze jedna. Sa-
mozřejmě samostatnou kapitolou je 
bezpečnost a nepřizpůsobiví občané. 

Ale když to zvládly Obrnice, proč by to 
neměla zvládnout Bílina. 

 V heslu strany máte: S lidmi a pro 
lidi. Jak pamatujete na jednotlivé ge-
nerace?
 Když to vezmu od nejmenších, pak 
jsem zastáncem pořekadla: Kdo si hra-
je, nezlobí. Proto je nezbytná podpo-
ra volnočasových aktivit dětí a mláde-
že ve sportovních klubech i v jiných ak-
tivitách, které provozuje náš dům dětí 
a mládeže a základní umělecká škola. 
Zájmové kroužky pro děti nejsou dnes 
pro rodiče nejlevnější a na to by měs-
to mělo v rozpočtu pamatovat. Pro-
blémem v Bílině zůstává kultura, kam 
jdou milionové částky, ale nějak se ne-
můžeme dopočítat. Více pozornosti je 
třeba věnovat seniorům, především 
v Domech s pečovatelskou službou, ale 
i zvýšit podporu klubům seniorů, které 
ve městě máme a pro své členy připra-
vují bohaté programy. A konečně, ve 
stávajícím rozsahu bychom chtěli za-
chovat městskou hromadnou dopravu. 

 Jaký máte vzkaz pro bílinské voliče?
Aby i tentokrát rozhodně k volbám při-
šli, pokud chtějí něco změnit a posu-
nout Bílinu dál ve prospěch lidí. Na do-
sažení hlavních cílů, které jsem uvedl, se 
bílinští komunisté chtějí aktivně podílet 
a jsou připraveni spolupracovat ve vede-
ní města. Text: Metropol, Foto: archiv

Známe vítěze čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje
Posvětili výsledky hlasování čtenářů, 
a protože v některých z pěti kategorií 
byly skutečně těsné, udělili navíc i Cenu 
poroty. Víc zatím neprozradíme, vše bu-
de zveřejněno na slavnostním galaveče-
ru 12. února na Hradě Litoměřice. Kon-
statovat můžeme alespoň to, že se anke-
ty zúčastnilo celkem 4 038 čtenářů, kte-
ří dohromady laureátům soutěže poslali 

20 088 hlasů. Na snímku zleva: Ing. J. Mor-
štadt (ředitel Metropolu), Mgr. J. Štolba 
(CPI Group), Ing. V. Feix (ředitel Českého 
porcelánu), Mgr. S. Holingerová (ČEZ), 
Mgr. L. Novotná (VUAS), Mgr. M. Blaž-
ková (primátorka Děčína), Ing. M. Hrvol 
(náměstek primátora Mostu) a Ing. J. Ře-
hák (náměstek primátora Chomutova).                                                                                                                    
 Text a foto: Metropol   
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PARTNEŘI
PROJEKTU:

V úterý 20. ledna se v sídle po-
řadatele oblíbené čtenářské an-
kety Osobnost roku Ústecké-
ho kraje 2014 – vydavatelské-
ho domu Metropol -  sešli porot-
ci, představitelé partnerských 
subjektů, s nimiž dlouhodobě 
spolupracujeme.

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro dal-
ší vzdělávání pedagogických pracovní-
ků, Ústí nad Labem, příspěvková organi-
zace ve spolupráci se Základní uměleckou 
školou Litvínov dokončují projekt č. CZ. 
1.07/1.3.49/02:0016 Vzdělávání pro pracov-
níky DDM a ZUŠ. Vzdělávací projekt je re-
alizován díky Operačnímu programu vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost a je spolu-
financován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky. 
Projekt se zabývá vzděláváním pedagogic-
kých a nepedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení v Ústeckém kraji. Cí-
lem projektu bylo nabídnout pedagogic-
kým pracovníkům škol a školských zaříze-
ní ucelené vzdělávání, které se týká výhrad-

ně školské problematiky. Vzdělávací akti-
vity projektu sledovaly profesní potřeby 
jednotlivých osob cílové skupiny. Inovativ-
ním prvkem byl zpětnovazební proces, kte-
rý byl využit k zesílení žádoucích jevů, zís-
kávání a přenosu dobré praxe, které jsou re-
alizovány formou workshopů, odborných 
konferencí a exkurzí.
Projekt posílil adaptabilitu a flexibilitu lid-
ských zdrojů ve školách a školských zařízení 
jako základního faktoru konkurenceschop-
nosti ekonomiky a udržitelného rozvoje Ús-
teckého kraje. Konkrétním sledovaným cí-
lem bylo zvýšení a rozšíření profesních zna-
lostí nezbytných pro práci v ZUŠ a škol-
ském zařízení a to především u pracovníků 
DDM a vedoucích pracovníků.

Vzdělávání pro pracovníky DDM a ZŠ                                       
CZ.1.07/1.3.49/02.0016
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Začátek nového roku je vhodnou 
dobou pro ohlédnutí za tím minu-
lým. A jsem rád, že z pohledu Kraj-
ské zdravotní, největšího poskyto-
vatele zdravotnických služeb v Ús-
teckém kraji, mohu uplynulý rok 
hodnotit pozitivně. Přinesl mnoho 
nového, nové představenstvo s jas-
nou vizí, následně změny v orga-
nizační struktuře společnosti, ze-
štíhlené vedení s generálním ředi-
telem a pěti řediteli zdravotní pé-
če v nemocnicích. Nově jsme zřídili 
pozici pacientského ombudsmana.

Podařilo se realizovat řadu projektů, 
z nichž některé pokračují i v letošním 
roce a další se připravují. Výsledek ale 
nepřišel sám od sebe, důležitá je také 
opora, kterou má vedení společnosti 
v Ústeckém kraji, zakladateli a jediné-
mu akcionáři Krajské zdravotní. Navý-
šením základního jmění Krajské zdra-
votní o 75 milionů korun pak Ústecký 
kraj umožnil společnosti ucházet se 
o dotační prostředky v řádech stami-
lionů na její další rozvoj.
Jedním z nejvýznamnějších úspěchů mi-
nulého roku bylo získání statutu spolu-
pracujícího onkologického pracoviště 
v chomutovské nemocnici. Cílená snaha 
přinesla výsledek a také s pomocí minis-
tra zdravotnictví se po letech nejistot po-
dařilo, že těžce nemocní pacienti již ne-
musí za léčbou jezdit z celého kraje až 
do Ústí nad Labem. Minulý rok pomohl 
i dotační program Ústeckého kraje, kte-
rý umožnil obměnu části pacientských 
lůžek ve všech nemocnicích. V každé 
z nemocnic jsme také vybrali významný 
projekt, který by měl posunout kvalitu 
a úroveň zdravotní péče i zlepšení pro-
středí nejen pro pacienty, ale i pro zdra-
votníky a další zaměstnance. 

Po 40 letech se tak dočkala zásadní re-
konstrukce mostecká nemocnice. V ús-
tecké Masarykově nemocnici jsme za-
čali s novou dětskou emergency a kom-
plexní rekonstrukcí projde i dětská kli-
nika. Po letech odkládání opravujeme 
areál ústecké onkologie V Podhájí, kte-
rý získá druhý lineární urychlovač 
včetně tzv. kobky. Děčínská nemocni-
ce se dočká opravy svého největšího 
pavilonu interny a operačních sálů. 
V teplické nemocnici jsme otevřeli zre-
konstruované chirurgické ambulance 

a připravujeme dostavbu a moderni-
zaci operačních sálů. Chomutovská ne-
mocnice se po navrácení onkologie do 
plnohodnotného režimu dočká nových 
přístrojů, stejně i nukleární medicína. 
Napříč nemocnicemi bude pokračovat 
obměna zdravotnické techniky.
Příslibem je i obnovená činnost Vědec-
ké rady Krajské zdravotní a úspěchy 
zdravotníků na poli vědy a výzkumu. 
Během minulého roku jsme ve spolu-
práci s ústeckou univerzitou společ-
ně realizovali vznik osmi klinik v nej-

větší nemocnici Krajské zdravotní. Lo-
gickým vyústěním dosavadních snah 
a spolupráce je společné memoran-
dum zaštítěné Ústeckým krajem, kte-
ré si klade cíle v oblasti poskytování 
zdravotní péče a vzdělávání ve zdra-
votnictví včetně systémové spoluprá-
ce s lékařskými fakultami Karlovy 
univerzity. To pro Krajskou zdravotní 
konkrétně představuje další přiblížení 
k realizaci záměru nemocnice fakult-
ního nebo univerzitního typu.
„Strategie podpory zdraví a rozvoje 
zdravotních služeb v Ústeckém kraji 
na období 2015 – 2020“, kterou krajští 
zastupitelé schválili v září minulého 
roku, potvrzuje základní postavení pě-
ti nemocnic Krajské zdravotní v oblas-
ti poskytování zdravotní péče na úze-
mí Ústeckého kraje. Jsem rád, že nové-
mu představenstvu i managementu se 
daří naplňovat cíle a představy o efek-
tivní společnosti se štíhlým vedením, 
zdravou ekonomikou a mzdovou sta-
bilitou. Prioritou je ale především na-
plňování základního poslání, kterým 
je poskytování co nejkvalitnější zdra-
votní péče obyvatelům Ústeckého kra-
je. Za snahu o naplňování tohoto cí-
le patří poděkování všem zaměstnan-
cům Krajské zdravotní, a. s., kteří se 
na pozitivních změnách a dalším kva-
litativním posunu podíleli.
Pět nemocnic Krajské zdravotní dnes 
tvoří spolupracující, silný a stabilizo-
vaný celek na velmi dobré úrovni. Přeji 
si, aby se Krajské zdravotní i v novém 
roce dařilo ke spokojenosti všech, ze-
jména pak našich pacientů. Všem pak 
přeji především pevné zdraví, spokoje-
nost a hodně úspěchů.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva 

Krajské zdravotní, a. s.

V minulém roce se Krajské zdravotní dařilo

 S čím jdete do voleb?
Hlavně se svojí prací. Jsou za námi čty-
ři roky práce, některé projekty jsou za-
hájené, ale nedokončené, tak bych byl 
rád i u jejich úspěšného uvedení do ži-
vota. Rád bych v práci pro město a jeho 
občany pokračoval. Jsou za námi vidi-
telné úspěchy, vždyť za čtyři roky jsme 
z rozpočtu našetřili půl miliardy a do 
rozvoje města investovali 1,5 miliardy 
korun. Město není zadlužené, ale přes-
to se rozvíjí a opravuje. Získává tak ne-
jen město, ale i jednotliví občané. Díky 
dobrému hospodaření mají třeba letos 
o polovinu levnější odpady.   

 Co konkrétního se v Chomutově 
opravilo nebo postavilo?
Je to vidět na každém kroku. Dokonči-
li jsme stavbu velkého sportovně kul-
turního areálu, který má obrovskou 
návštěvnost, jsou opravená sídliště – 
ať už domy nebo venkovní prostran-
ství, postavili jsme spoustu parkovišť, 
hřišť a sportovišť, zateplili čtyři školy, 
zrekonstruovali několik ulic, doplni-
li bezpečné přechody a mnoho další-
ho. Osobně si však kromě investic ce-
ním i takových aktivit jako je Rodinné 
zápolení. Je to unikátní projekt města, 
který již pátým rokem podporuje trá-

vení volného času dětí s rodiči při spor-
tu, kultuře, vzdělávání i zábavě, ale ta-
ké ukazuje různá místa ve městě ve 
spolupráci s organizacemi města, ale 
i různými spolky a kluby. 

 Co byste doporučil voličům, než 
vhodí lístek do urny? 
Vždycky jsem věřil v dobrý úsudek Cho-
mutovanů. Při všech setkáních s občany 
bylo vidět, že jim jde o město, i když byli 
vůči radnici kritičtí. Nebudu jim doporu-
čovat nic, protože vím, že k urnám pů-
jdou s rozumem. Je čistě na jejich úsud-
ku, čí práci ocení svým hlasem. Zda tu 
mou nebo práci těch, kteří do světa vy-
křikují lživá obvinění a nepostaví se če-
lem k tomu, co je dobré. (r)

 Proč kraj, jako zřizovatel, přistou-
pil k projektu páteřních škol?
V době kritického poklesu počtu žáků 
na středních školách byl kraj nucen ře-
šit otázku udržitelnosti některých škol 
a v důsledku také jejich oborů vzdělá-
ní. Odpovědí na tento negativní vývoj 
byl právě projekt páteřních škol. Tyto 
školy dokáží svou velikostí efektivněji 
nakládat jak s fi nančními prostředky, 
kterých rok od roku ubývá, tak lidský-
mi zdroji a představují tak v systému 
středního školství v Ústeckém kraji sta-
bilní "páteřní" strukturu. 

 Kolik jich na území Ústeckého kraje 
je a jaké parametry musí splňovat?
V současné době se na území Ústecké-
ho kraje nachází celkem 16 škol, kte-
rým se podařilo získat prestižní certifi -
kát Páteřní škola Ústeckého kraje. K zís-
kání certifi kátu je zapotřebí splnit cel-
kem 7 parametrů: Polyfunkční škola 
nebo Páteřní gymnázium, počet žáků 
v denní formě studia 800 a více, pro-
kazatelná spolupráce se zaměstnavate-
li (v případě gymnázií s vysokými ško-
lami) a trhem práce, škola prokazatelně 
realizuje doplňkovou činnost, žákům 
nabízí volnočasové aktivity v prosto-

rách školy a podporuje jejich zájmovou 
a odbornou činnost ve volném čase, dá-
le má škola zajištěny potřebné školské 
služby pro žáky: Ubytování, stravová-
ní ve školní jídelně, poradenství školní 
(prevence školní neúspěšnosti), psycho-
logické, k profesní orientaci a další a na-
konec škola vykazuje prokazatelné vý-
sledky v rámci mezinárodní spolupráce 
ve vzdělávání, nebo je úspěšná v reali-
zaci projektů. Každá škola, která napl-
ní výše uvedené podmínky, může požá-
dat Radu Ústeckého kraje o přiznání ti-
tulu Páteřní škola ÚK a o právo na uží-
vání loga. 

 Jak kraj pomáhá rozvoji školství, 
nejen co se týče páteřních škol?
Oblastí je samozřejmě velmi mnoho, 
vždyť Ústecký kraj je zřizovatelem de-
sítek rozličných druhů škol a školských 
zařízení a skrze strategické dokumen-
ty koordinuje rozvoj školství jako cel-
ku. Z konkrétních prvků bych však 
zdůraznila podporu oborů vzdělání, 
které jsou poptávány trhem práce a ta-
ké podporu zemědělských oborů, kte-
ré z dlouhodobého hlediska považu-
jeme za strategické. Žáky těchto obo-
rů podporujeme skrze motivační pro-
gram Stipendium pro žáky středních 
škol a rozvojového programu Podpo-
ra zemědělského vzdělávání. Kraj také 
podporuje školy prostřednictvím pro-
jektů fi nancovaných z fondů EU, aktu-
álně se jedná především o projekt Pod-
pora přírodovědného a technického 
vzdělávání v Ústeckém kraji, prostřed-
nictvím kterého se nám podařilo vyba-
vit dílny a odborné učebny na 14 střed-
ních školách. 

Podrobné informace o nabídce vzdě-
lávání získáte na 4., 5., 6. a 7. straně 
dnešního vydání.

Každý žák si může školu vybrat

Mzdové tarify 
vzrostly o 5 %

„V zájmu sociální a mzdové politi-
ky zaměstnavatele v oblasti odmě-
ňování zaměstnanců a v souvislos-
ti se zvyšováním platů ve veřejném 
sektoru, navyšuje Krajská zdravot-
ní s účinností od začátku roku 2015 
zaměstnancům o 5% mzdové tari-
fy,“ uvedl ke mzdovým změnám 
Ing. Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.
„Představenstvo Krajské zdravotní 
schválilo dodatek kolektivní smlou-
vy, který je výsledkem sociálního di-
alogu vedeného mezi zaměstnavate-
lem a odborovými organizacemi pů-
sobícími v pěti nemocnicích největ-
šího poskytovatele zdravotní péče 
v Ústeckém kraji, a nově zaměstnan-
cům společnosti garantuje 5 % zvýše-
ní stávajících mzdových tarifů,“ do-
plnil Ing. Novák k navýšení mzdo-
vých tarifů. Současně dojde ke zvý-
šení základní sazby minimální 
mzdy pro stanovenou týdenní pra-
covní dobu, valorizaci nejnižších 
úrovní zaručené mzdy pro jednot-
livé profese a dojde také k navýšení 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíže-
ném pracovním prostředí.
K navýšení mzdových tarifů dala 
prostor nová úhradová vyhláška 
pro rok 2015, umožňující zdravot-
nickým zařízením docílit vyšších 
výnosů od zdravotních pojišťoven 
za předpokladu naplnění odpoví-
dající produkce v oblasti ambulant-
ní i hospitalizační péče, ale také 
dobré výsledky hospodaření Kraj-
ské zdravotní, a. s., v uplynulém 
období a určité úspory dosažené 
v oblasti osobních nákladů z usku-
tečněných organizačních opatření 
provedených v roce 2014.

 Jak jste přijal jednomyslné zvole-
ní do pozice primátora?
Bylo pro mne velkým překvapením, 
že jsem dostal tak silný mandát. Vel-
mi si cením toho, že mne v hlasová-
ní podpořili i všichni přítomní opo-
ziční zastupitelé. 

 Zkušenosti z komunální politiky 
máte jako zastupitel v minulém vo-

lebním období. Role primátora je 
přeci jenom jiná…
Je to tak. V minulém funkčním ob-
dobí jsem byl řadový a navíc opozič-
ní zastupitel. Účastnil jsem se pouze 
zasedání dvou komisí, v nichž jsem 
byl členem a dále jednání pracov-
ních týmů, pokud jsem do nich byl 
přizván. Práce primátora je v tom-

to ohledu zcela jiná. Jde o každoden-
ní řešení věcí, které jsou spojené ne-
jen s chodem našeho města, ale ta-
ké magistrátu. Zároveň se za město 
Most účastním celé řady jednání. 

 Jaké jsou vaše priority pro nej-
bližší období?
Vzhledem k pozdnímu termínu usta-
vujícího zastupitelstva jsme neměli 
dostatek času na přípravu rozpočtu 
pro rok 2015, a proto jsme vstoupi-
li do rozpočtového provizoria. Naší 
prioritou tak byla příprava rozpočtu 

na tento rok, který budeme předklá-
dat v únoru ke schválení zastupitel-
stvu. Dále se budeme soustředit na 
další zlepšování podmínek pro obča-
ny našeho města. 

 Co vzkážete prostřednictvím tis-
ku Mostečanům?
Velmi si vážím podpory, kterou jste 
nám v komunálních volbách vyjád-
řili. Budeme intenzivně pracovat na 
tom, abychom vás přesvědčili, že va-
še volba byla tou správnou pro celé 
naše město. (met)

Jan Paparega: Soustředíme se na zlepšování života ve městě
Most | Primátorem Mostu je třiatřicetiletý advokát Mgr. Jan Paparega 
(nezávislý kandidát za hnutí Severočeši.cz).  Druhé největší město v Ús-
teckém kraji začalo psát novou historii.

Pro žáky posledního ročníku základních škol a jejich rodiče nastalo období, kdy se rozhodují o dalším vzdělá-
vacím procesu. Jaké možnosti mají v Ústeckém kraji, na to jsme se zeptali Jany Vaňhové, náměstkyně hejtma-
na pro školství, mládež a tělovýchovu.

Ve většině severočeských měst je již po volbách, v Chomutově se bude 
posledního ledna hlasování opakovat. Zeptali jsme se proto současného 
primátora Jana Mareše, s čím jde do nových voleb, do nového roku a jak 
se ohlíží za uplynulým obdobím. 

Mým trumfem je moje práce
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Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

Cena vstupenky: 300 Kč - hlavní sál

 200 Kč - ostatní prostory

Předprodej vstupenek od 5. 1. 2015

na pokladně Krajského úřadu Ústeckého kraje (tel.: 475 657 414)

na pokladně Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem (tel.: 457 211 713)

Změna programu vyhrazena

Hejtman Ústeckého kraje 
Vás srdečně zve na

Vystoupí: moderátor Vladimír Hron, 
Leona Machálková, Petra Janů, Petr Kotvald, 
Eliška Lüftnerová, Orchestr Bonus, 
Cimbálová muzika s Jožkou Šmukařem a další.

V průběhu večera bude možné 
ochutnat vína z Ústeckého kraje

Do konce roku 2016 by měla být 
uvedena do provozu dálnice D8 
přes České středohoří. Shodli 
se na tom ministr dopravy Dan 
Ťok, hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček a ministr ži-
votního prostředí Richard Bra-
bec při návštěvě obou členů čes-
ké vlády v našem kraji. 

Ministři spolu s hejtmanem, vede-
ním Ředitelství silnic a dálnic a se 
zástupci samosprávy řešili i další 
práce na rychlostní komunikaci R7 
či komunikaci 1. třídy I/13.
Hejtman oba ministry, ředitele ŘSD Ja-
na Kroupu i starosty některých okol-
ních obcí přivítal nejprve u sesunuté-
ho svahu na stavbě dálnice D8. Sanace 
svahu by mohla být podle slov minis-
tra dopravy hotová v polovině roku. 
Horní část sesuvu už je z větší části 
odtěžena. O druhé fázi chce minister-
stvo dopravy ještě jednat s Ústeckým 
krajem. Při jednání došlo i na otázku 
obnovy železniční trati, kterou sesuv 
zničil. Ještě v lednu by fi rmy měly za-
čít budovat přístupové cesty a násled-
ně i odvodňovací strouhy. „Pokud se 
nám podaří do konce příštího roku zpro-
voznit poslední úsek dálnice, tak to bude 
výborné,“ řekl po jednání hejtman Ol-
dřich Bubeníček.

Po prohlídce sesuvu a dalších částí 
stavby se uskutečnilo jednání na půdě 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. „Ro-
zumíme tomu, že všechny infrastruktur-
ní stavby, o kterých jsme dnes jednali, 
mají významný vliv na zlepšení zaměst-
nanosti v kraji a jeho rozvoj. Je v našem 
zájmu učinit takové kroky, aby tyto stav-

by byly co nejdříve v provozu a mohly 
být využívány,“ dodal ministr dopra-
vy Dan Ťok při své návštěvě. „Dálni-
ce D8 je pro nás pro všechny naprostá al-
fa a omega, byl bych velmi rád, kdyby-
chom po té sérii ministrů byli právě tě-
mi, kteří se dočkají realizace. A myslím 
si, že jsme na velmi dobré cestě. Považu-

ji to za jakousi bolavou nohu tohoto kra-
je a je ostudou státu, že nedokázal takto 
významnou stavbu dokončit,“ přiblížil 
budoucnost dostavby dálnice D8 mi-
nistr životního prostředí Richard Bra-
bec. Pozvání hejtmana přijal i proto, 
že je D8 jedinou dálnicí, která přímo 
protíná chráněnou krajinnou oblast.

Dálnice musí být dokončena do závěru roku 2016

Zleva na snímku jsou Dan Ťok, Oldřich Bubeníček a Richard Brabec.

Navrhněte osobnosti  
na Cenu hejtmana 2014

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček vyzývá k předložení 
návrhů na udělení Ceny hejtmana 
Ústeckého kraje za rok 2014. Ná-
vrhy je možno zasílat do 28. úno-
ra 2015. Více informací a přísluš-
né formuláře najdete na webo-
vých stránkách Ústeckého kraje.
Cena hejtmana Ústeckého kraje 
oceňuje vynikající občanské zá-
sluhy o rozvoj Ústeckého kraje 
nebo hrdinské a jiné výjimečné či-
ny jednotlivých osob nebo skupin 
osob. Oceněné osoby musí být 
některým z uvedených způsobů 
spjaty s Ústeckým krajem: na úze-
mí kraje se narodily, žijí, s Ústec-
kým krajem je spojeno jejich pů-
sobení, jejich život, dílo, činnost 
nebo jejich jednání reprezentuje 
v určité oblasti  Ústecký kraj a při-
spívá k jeho věhlasu a dobrému 
jménu.
Cena hejtmana Ústeckého kra-
je je udělována fyzickým oso-
bám bez věkového omezení, a to 
v těchto pěti  kategoriích: Regio-
nální rozvoj, Sociální a zdravot-
ní oblast včetně záchrany lidské-
ho života, Věda a výzkum, Kultu-
ra a Sport.

Přijetí byli dále přítomni Ing. Vladimír 
Budinský, člen představenstva a ředitel 
strategie a komunikace Severočeských 
dolů, radní Ústeckého kraje pro oblast 
investic, majetku a ekonomiky Ing. La-
dislav Drlý a rovněž vedoucí odboru 
kancelář hejtmana Ing. Luboš Trojna. 
Severočeské doly, a.s. patří k největším 
partnerům Ústeckého kraje, poněvadž 
se už po řadu let podílí fi nančními da-

ry na rozvoji našeho regionu, hlavně 
v oblasti školství (zateplení objektů, 
fasády, úpravy interiérů, úspory ener-
gií a další investiční akce). Spoluprá-
ce mezi oběma subjekty byla smluvně 
zahájena v listopadu roku 2009 a od 
té doby věnovaly SD na rozvoj kraje 
desítky milionů korun, každým rokem 
jde o 25 mil. Kč. Tato významná fi rma 
patří k největším zaměstnavatelům 

v regionu a s Ústeckým krajem spolu-
pracuje i v dalších oblastech, k nimž 
patří i pomoc při likvidaci následků 
povodní nebo partnerství při organi-
zaci společenských akcí. K podobně 

významným partnerům kraje patří 
rovněž ČEZ, a.s. prostřednictvím Na-
dace ČEZ, Severní energetická, Vršan-
ská uhelná, NET4GAS, Spolchemie ne-
bo Česká spořitelna. 
Ivo Pěgřímek byl jmenován do funk-
ce předsedy představenstva a generál-
ního ředitele Severočeských dolů, a.s. 
od 1. ledna letošního roku. Předtím byl 
šest let předsedou Českého báňského 
úřadu a pracoval i v dalších manažer-
ských funkcích v oblasti těžby uhlí. Se-
veročeské doly provozují těžební čin-
nost ve dvou lokalitách – v dole Tuši-
mice- Nástup (energetické uhlí) a Doly 
Bílina (nízkosirnaté a tříděné uhlí).

Hosty přivítal ředitel gymnázia Zde-
něk Bergman, který je seznámil se 
školou a s tím, jak funguje české škol-
ství, hejtman kraje Oldřich Bubeniček 
přidal zajímavosti z Ústeckého kraje.
Společně s žáky teplického gymná-
zia, hovořícími rusky nebo bělorus-

ky, si pak hosté rozdělení do několi-
ka skupin prohlédli budovy gymná-
zia, technopark, Beuronskou kapli, 
sportovní areál i chloubu gymnázia, 
biopark. Připravena byla i beseda 
s žáky gymnázia. Šlo o první osob-
ní setkání s učiteli a žáky Polockého 

státního gymnázia Františka Skoriny. 
Zatím si obě školy, mající zájem na 
spolupráci, vyměnily pouze dopisy.
Zajímavostí je, že František Skorina, 
jehož jméno běloruské gymnázium 
z Polocku nese, působil a nakonec 
i zemřel v Praze.

Severočeská galerie výtvarného umění v Lito-
měřicích, příspěvková organizace, pořádá 
ve dnech 30. ledna – 19. dubna výstavu 
AD GLORIAM DEI ke 130 letům Diecéz-
ního muzea v Litoměřicích a 20. výročí 
jeho obnovené existence. Výstava při-
pomíná výročí založení Diecézního mu-
zea v Litoměřicích v roce 1885, což by-
lo pro záchranu mnoha uměleckých děl 
v severních Čechách bezesporu průlomové. 

Zároveň odkazuje na rok 1995, kdy byla v Se-
veročeské galerii výtvarného umění v Li-

toměřicích otevřena Galerie a muzeum 
litoměřické diecéze. 
Náplní Diecézního muzea nebylo pou-
ze sbírat, zachraňovat a uchovávat 
umělecká díla, ale umožnit jejich od-

borné studium. Muzeu byly vyhraze-
ny prostory v západním křídle biskup-

ské rezidence.

Severočeské doly se budou nadále podílet na rozvoji kraje

Studenti z Polocku na teplickém gymnáziu
Skupina žáků a učitelů z partnerského gymnázia v běloruském Polocku zaplnila nedávno aulu Gymnázia Tep-
lice. Spolu s nimi přijeli i studenti pedagogiky z Polocké koleje P. M. Mašerova.

Nového generálního ředitele akciové společnosti Severočeské doly Ing. Ivo Pěg-
římka, Ph.D,  přijal hejtman Oldřich Bubeníček. Tématem jejich rozhovoru by-
lo hodnocení velmi dobré spolupráce kraje a těžební společnosti při rozvoji re-
gionu, stanoviska k prolomení těžebních limitů nebo rekultivace území, na 
nichž skončila těžba uhlí.   

V galerii výstava diecézního muzea
První občánci v Žatci a Mostě
Prvními občánky Ústeckého kraje se stali na Nový rok Vítek Grzybowski, na-
rozený v 2.57 h. v Žatecké nemocnici, o. p. s., a Terezka Bringlerová mamin-
ky Slunčíkové, která přišla na svět o 13 minut později v Nemocnici Most, jež 
je součástí Krajské zdravotní, a. s. sdružující pět velkých nemocnic. Rodiny 
obdrží fi nanční dar od Ústeckého kraje, radní schválili pro každou 15 000 Kč, 
a rovněž věcné dary.

Lyžování na U-TV
Na webové televizi Ústeckého kra-
je U-TV na vás čeká nová reportáž 
Pojďme zjistit, jak se lyžuje v na-
šem kraji. Například na Klínech 
si na své přijdou i příznivci zim-
ní cyklistiky. Tato speciální kola na 
sníh jsou letošní novinkou, a prá-
vě zde máte jedinečnou možnost si 
je zapůjčit. Na tuto i další reportá-
že se můžete podívat na stránkách 
webové televize www.u-tv.cz. Ob-
sah webové televize je aktualizo-
ván několikrát měsíčně s ohledem 
na aktuální dění v kraji. Zprávy tu-
díž nemusíte jenom číst, ale máte 
možnost je i sledovat.



Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola 

a Střední zdravotnická škola Most
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Páteřní školy Ústeckého kraje nabízejí pestrou paletu učebních i maturitních oborů 

Žáci a absolventi Hotelové školy plní pod vedením 
svých učitelů nejpřísnější kritéria ve své profesi.  „Os-
truhy“ pro uplatnění v praxi získávají už při studiu. 
Celkem dvaadvacetkrát byli na Pražském hradě (na 
snímku s prezidentem Zemanem). Obsluhovali Barac-
ka Obamu, prince Charlese a další hlavy států z Evro-
py i zámoří a přirozeně i naše prezidenty.  V pracov-
ních životopisech pro budoucí zaměstnání je to záro-

veň doporučení, že opravdu něco umějí. Další cenné zkušenosti získávají doma, když připravují občerstvení pro 
externí akce včetně kuchyně, na praxi v hotelech v Německu či na dalších zahraničních stážích. Letos pojedou 
například na tři až čtyři měsíce do švýcarského Lausanne. Hotelová škola usiluje o otevření Vyšší odborné školy, 
zaměřené na management hotelů a lázeňství. Obchodní akademie se v současné době kromě odborných eko-
nomických předmětů zaměřuje na jazykovou průpravu, která je předstupněm pro uplatnění v praxi i další stu-
dium na vysokých školách. Střední průmyslová škola v Teplicích má dlouholetou tradici. Studovali tu dědové 
i otcové dnešních žáků a strojařina včetně automobilového průmyslu dodnes mnohé živí. Škola spolupracuje 
s Technickou univerzitou Liberec a dalšími vysokými školami, a to dává absolventům šanci uplatnit se na trhu 
práce. Žáci mají k dispozici moderní přístroje, zkušené pedagogy a škola podporuje výkonnostní sportovce. 
Pořádá Studentský autosalon, Autosalon nových vozů a v oblasti techniky připravuje od nového školního 
roku součinnost s Domem dětí a mládeže.   Více na www.sostp.cz

Hotelová škola, Obchodní akademie 
a Střední průmyslová škola Teplice

Vyučuje žáky ve dvou cyklech - osmiletém a čtyřletém. Jeho úko-
lem je co nejlépe připravit absolventy pro studium na vysokých 
školách. To se mu také podle statistických dat velmi dobře daří. 
Absolventi se úspěšně dostávají na náročné fakulty VŠ, napří-
klad na lékařskou či matematicko-fyzikální fakultu Univerzity 
Karlovy, na fakulty Vysoké školy ekonomické, ČVUT Praha a ni-
koli v poslední řadě na fakulty Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem. Někteří z nich pokračují ve vzdělávání 
na zahraničních univerzitách. 
Zahraniční zkušenosti si žáci teplického gymnázia mohou vyzkoušet již v průběhu studia. Partner-
ských škol mají v zemích Evropy, Asie i Ameriky hned několik desítek. Pravidelně se účastní například 
předváděcích akcí na Technické univerzitě v Drážďanech, nechybí na matematickém projektu ve Štýr-
ském Hradci v Rakousku a v oblasti společenských věd spolupracují s Univerzitou Wolverhampton 
ve Velké Británii. Škola žákům umožňuje také individuální zahraniční stáže. Gymnázium podporuje 
všechny nadané, talentované a motivované žáky. Umožňuje jim výuku ve skupinách pro talentované 
a zájem o studium v této formě je velký. Mezi speciality této školy patří maximální názornost pro 
přírodovědné předměty – biologii a fyziku. Dokumentuje to i skutečnost, že teplické gymnázium má 
vlastní zoologickou zahradu se stovkou různých druhů zvířat. Za zmínku stojí, že jeho absolventem je 
Vladimír Kořen, který uvádí TV pořad Zázraky přírody a do Teplic se rád vrací. www. gymtce.cz 

Gymnázium Teplice

Také v tomto případě se sloučení škol a splnění přísných podmínek pro 
Páteřní školy Ústeckého kraje projevilo jako plus. Škola získala dostateč-
ný počet zkušených pedagogů i vychovatelů, kteří se nadále ochotně 
vzdělávají,  a proto dnes její žáci sklízejí úspěchy. V nabídce má dva 
obory, které se jinde neučí, a sice požární ochranu se dvěma vzdělávací-
mi programy – strojník požární techniky a technik požární ochrany (viz 
fotografi e), což je pro průmyslový region vítaná profese. 
Škola úzce spolupracuje s několika VŠ – například  Západočeskou uni-
verzitou v Plzni, UJEP Ústí nad Labem, VŠ fi nanční a správní v Mostě, ČVUT Praha, Českou zemědělskou uni-
verzitou Praha, VŠ báňskou v Ostravě a dalšími, kde řada jejích absolventů pokračuje ve studiu. Na trhu práce 
nacházejí uplatnění i ti, kterým středoškolské vzdělání stačí, ať se jedná o žáky kterékoliv uvedené školy. Je to 
dáno i tím, že mají možnost účastnit se výjezdů do zahraničí v rámci projektů Leonardo da Vinci či Erasmus 
PLUS, mezinárodních, celostátních i regionálních soutěží, kde se mohou pochlubit 1. místem v mezinárodní 
soutěži první pomoci, prvenstvím v celostátní soutěži Jablotron Cup 2013 nebo vítězstvím v soutěži odborných 
dovedností učňů instalatérů. O studium na této škole je zájem i u sousedů z Plzeňského a Karlovarského kraje, 
několik žáků dojíždí z Libereckého regionu. K dispozici mají veškeré zaopatření v domově mládeže, a tak o ně 
rodiče nemusí mít obavy. Vedení školy bere žáky jako partnery, o čemž svědčí fungující školní parlament. Žáci 
učitelům péči vracejí nejen studijními výsledky, ale například i tím, že jsou společensky odpovědní. Která střed-
ní škola se může pochlubit šedesáti pravidelnými dárci krve? Více na www.esoz.cz

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov

Po dobrých řemeslnících je na trhu práce hlad, stejně jako po vzděla-
ných absolventech středních odborných škol. To má na zřeteli nejen 
v názvu i tento vzdělávací komplex. Vyučuje čtyřleté obory zakončené 
maturitou v oblasti cestovního ruchu, gastronomie, ekonomiky a pod-
nikání, nástavbové studium podnikání, ale také tříleté obory pekař, 
cukrář, řezník-uzenář, kuchař-číšník (na snímku se Z. Pohlreichem), 
operátor skladování, prodavač, aranžér, pracovníky pro stravovací 
a ubytovací služby, pečovatelské služby a frekventanty kvalifi kačního 
kurzu pracovník v sociálních službách, který je akreditovaný MPSV.
Uvedené obory vycházejí z poptávky na trhu práce, což je pro absol-
venty skvělá vyhlídka. Víc než dvacetiletým partnerem školy je fi rma Inpeko, která škole pomáhá vychovat 
kvalitní pekaře, cukráře i budoucí prodavače. Kdo je šikovný, uplatnění určitě najde a svou budoucí profesi 
si může vyzkoušet. Podobně to platí také o prodavačích a skladnících, kteří chodí na praxi do obchodního 
řetězce Globus či Tesco, které jsou rovněž partnery školy. Dovednosti získávají nejen na praxi v uvedených 
společnostech, ale také přímo ve škole, kde je kuchyň, cukrářská dílna a restaurace. Kromě odborných 
dovedností škola dbá i na jazykovou výchovu, která je dnes, zejména pro některé obory, nezbytností.  Žáci 
jezdí na nejrůznější veletrhy, lyžařský, cyklistický či vodácký kurz, čtvrté ročníky pak na praxi do Chorvat-
ska a Itálie.  Více na www.obchodniskola.cz

Střední škola obchodu, řemesel, služeb 
a základní škola Ústí nad Labem

Umožňuje denní studium učebních i maturitních oborů či jednoleté zkrácené studium v učebních oborech a dále 
denní i dálkové nástavbové studium. Vyučuje i specifi cký nadregionálně zaměřený obor fotograf, o který je zá-
jem i z jiných krajů. Mezi sedmi učebními obory „kralují“ především prodavač, kde má škola jako jediná v regio-
nu silného partnera - obchodní řetězec Kaufl and pro praktické vyučování, a dále cukrář, který vyučuje mistryně 
světa Pavlína Klopfštoková. Žáci si pod jejím vedením mohou v praxi vyzkoušet činnosti na pracovišti evropské-
ho standardu - ve školní cukrárně, která slouží i široké veřejnosti. Její návštěvníci si sladké výrobky pochvalují 
a objednávají. Stejně žádané jsou i výrobky truhlářů, které vznikají v moderních prostorech dílen ruční výroby. 
Uplatnění pak absolventi nacházejí nejen doma, ale i v zahraničí. Škola úzce spolupracuje s partnery na Sloven-
sku a má významnou smlouvu s německou společností DEHOGA, která zastřešuje hotely a restaurace v Sasku, 
kam jezdí žáci oborů kuchař a číšník na praxi, jak ve školním roce, tak i o prázdninách. V Německu oceňují jejich 
adaptibilitu a fl exibilitu. Kuchaři absolventi poté získávají v Sasku práci v hotelech a nejlepší jsou připraveni i na 
činnost v dalších evropských zemích. Především děvčatům je určen tříletý obor kadeřnice a čtyřletý maturitní 
obor kosmetické služby. Špičkové vybavení má škola i pro obor truhlář.             Více na www.sosruska.cz

Střední škola řemesel a služeb Děčín

Největší gymnázium v Ústeckém kraji má dvě pracoviště - v Mostě a v Bílině. Jako jediné v kraji nabízí 
obor vzdělání gymnázium se sportovní přípravou, který předpokládá úspěšné zvládnutí talentové 
zkoušky, a je garantovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podkrušnohorské gymná-
zium je moderní dynamická škola, která umožní všem svým studentům dobře se připravit ke státní 
maturitní zkoušce i studiu na všech typech vysokých škol v ČR i v zahraničí.  Ve studiu na vysokých 
školách pokračuje 95% absolventů. 
Žáci prvního a druhého ročníku mají pevný učební plán, důraz je kladen na výuku jazyků a přírodověd-
ných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti vybírají z volitelných předmětů již podle svého 
zájmu, zaměření a budoucí profese. Podkrušnohorské gymnázium nabízí tři obory: čtyřletý, osmiletý, kam 

je třeba podat přihlášku do 15. 3. 2015. Třetím obo-
rem je gymnázium se sportovní přípravou, urče-
né k rozvíjení sportovních talentů v následujících 
olympijských sportech: basketbal, volejbal, tenis, 
atletika, házená (na snímku) a badminton. Učební 
plán je uzpůsoben tak, aby umožňoval dvoufázový 
trénink. Vedou ho kvalifi kovaní trenéři. Pro všechny 
žáky gymnázia je zajištěna kvalitní výuka jazyků, 
spolupráce s VŠ, účast v mezinárodních projektech, 
studijní a výměnné pobyty.
 Více na www.gymmost.cz  a www.gymbilina.cz

Podkrušnohorské gymnázium Most
Připravuje žáky na profesní dráhu v učebních technických oborech v Teplicích a na odloučených pra-
covištích v Duchcově a v Krupce. Sází na dlouholetý systém výuky, který praktikuje od šedesátých let 
minulého století. V současné době je partnerem projektu Přírodovědné a technické vzdělávání, který 
zastřešuje Ústecký kraj. V jeho rámci se výrazně obměnilo a modernizovalo vybavení pro odborný 
výcvik ve všech učebních oborech. (na snímku soustružna v Krupce) 
Střední škola stavební Teplice spolupracuje se 170 podnikatelskými subjekty v regionu, také proto 
nemají její absolventi problém s umístěním v pracovním procesu. Mimo jiné vychovává budoucí 

strojní mechaniky, autoelektrikáře, karosáře, 
truhláře, zedníky, podlaháře, klempíře, instala-
téry, malíře a lakýrníky, zahradníky a další po-
třebné profese, kterých je nedostatek.  Žáci mají 
k dispozici Domov mládeže v Teplicích, který 
úzce spolupracuje s místním fotbalovým klu-
bem, na všech třech pracovištích je samozřej-
mostí polední stravování, v případě ubytování 
je celodenní.  Dlouhodobou spolupráci má škola 
i se základními školami. Jejich žáci si tu mohou 
vyzkoušet řemeslné práce, než se rozhodnou 
o vyšším stupni vzdělání. 
 Více na www.ssstavebni.tce.cz   

Střední škola stavební Teplice

Disponuje širokou nabídkou oborů, které jsou žádané na trhu práce. Nabízí středoškolské vzdělání s výučním 
listem (3leté) a středoškolské vzdělání, ukončené maturitní zkouškou (4leté). V denní i dálkové formě nabízí 
nástavbové studium. Výhodou je, že všechny výukové prostory - učebny, dílny a tělocvična, dále školní jídelna 
i domov mládeže se nacházejí v jednom zrekonstruovaném areálu (na snímku pohled do kovárny).
Velkou pozornost věnuje škola spolupráci s více než stovkou podnikatelských subjektů, ve kterých žáci vykoná-
vají praktické vyučování. Atraktivní nabídkou je pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů možnost získání 
osvědčení Trávníkář – specialista pro fotbalová hřiště. Toto osvědčení potvrzuje Fotbalová asociace ČR a platí 
pro celou ČR. Žáci technických oborů získají zdarma podle příslušného školního vzdělávacího programu odbor-
nou připravenost např. ke složení zkoušky svařování plamenem, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře 
CO
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, k řízení motorových vozidel skupiny B, C, T. Nejlepší žáci školy každoročně na konci studia splňují kritéria 

pro udělení Dobrého listu komory, vydaného Okresní hospodářskou komorou Louny, který může být doporu-
čením při hledání zaměstnání. Studenti gymnázia mají vynikající výsledky u maturitních zkoušek, absolventi 
vykazují více než 90%ní úspěšnost v přijetí na VŠ. Je dobré vědět, že škola umožňuje studium žákům s těles-
ným handicapem, ve škole je bezbariérový přístup. Všem žákům poskytuje velký výběr volnočasových aktivit. 
Mohou absolvovat například fl orbalovou a fotbalovou akademii. Realizovat se mohou i v různých soutěžích, 
úspěchy slaví v krajských i republikových kolech, jezdí na mistrovství republiky 
v orbě. Škola se zapojuje i do zahraničních projektů, a tak umožňuje žákům 
placené stáže například v Německu, Polsku, Maďarsku, či na Slovensku. V rám-
ci projektu Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje byly vybaveny 
a doplněny speciální učebny, laboratoře a dílny, kam docházejí v doprovodu 
učitelů i žáci základních škol.   Více na www.gsospodborany.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Vyšší odborná škola a Střední škola ve Varnsdorfu vznikla sloučením tří škol a svým materiálním vybavením 
a personálním zabezpečením se řadí mezi největší školy v České republice. Nabízí ucelený systém vzdělávání 
- středoškolské a vyšší odborné v technických oborech (např. strojírenství, automechanik, truhlář, výpočetní 
technika), v hotelnictví a gastronomii, jejími absolventy se mohou stát kosmetičky, maséři či odborníci ve veřej-
nosprávních a bezpečnostně - právních službách. V nabídce školy najdeme umělecké obory, jakými jsou grafi cký 
design či fashion design. Žáci během studia mohou získat také řadu doplňujících certifi kátů, jako je například 
CISCO Academie, AUTODESK Academie, ECDL, Europass, řidičské nebo svářečské oprávnění, zbrojní pas a jiné. 
Součástí školy je centrum celoživotního vzdělávání, které nabízí řadu kurzů včetně rekvalifi kačních pro úřady 
práce a poradenství při projektové činnosti. Při škole otevřela konzultační středisko Univerzita J. E. Purkyně Ústí 
nad Labem, která nabízí studium v bakalářském programu Sociálně pedagogická asistence. VOŠ a SŠ Varnsdorf 
je akreditovaným zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde je, mimo jiné, realizováno stu-
dium pedagogiky určené odborným učitelům základních uměleckých škol, středních škol a konzervatoří.

Praxi žáci vykonávají, po zvládnutí základních dovedností, na pra-
covištích tuzemských i zahraničních fi rem. Součástí školy je domov 
mládeže, studentská ubytovna, jídelna s bufetem, internetové cen-
trum, rekreační zařízení ve Sloupu v Čechách, vzdělávací středisko 
služeb a cestovního ruchu. K volnočasovým aktivitám slouží posilov-
na, sauna, řada zájmových kroužků (modeling, školní časopis, práce 
s ICT). Velkých úspěchů dosahují žáci školy ve středoškolské odborné 
činnosti.  www.vosassvdf.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf

Je od roku 2013 držitelkou prestižního titulu Fakultní škola Fakulty elektro-
technické ČVUT Praha a má rovněž titul „Doporučeno zaměstnavateli“ ja-
ko škola, která v Ústeckém kraji nejlépe připravuje své žáky pro uplatnění 
v praxi. Moderně vybavená škola s více než stoletou tradicí působí ve dvou 
střediscích - Resslova a Stříbrníky. Zařízení je polyfunkční a chlapcům i dív-
kám nabízí vzdělávání v několika studijních i učebních oborech. Zaměřuje se 
na obory elektrotechnické, strojírenské, logistické, dopravní a velice žádané 
obory informačních technologií (ICT). Víceúrovňové vzdělávání je zajištěno studijními obory s maturitou, 
učebními obory s maturitou, nástavbovými maturitními obory a učebními obory s výučním listem. Mezi 
řadou oborů je vzájemná vertikální a horizontální prostupnost, a proto žáci mohou v případě nevhodné 
volby oboru nebo náročnosti studia přestoupit na jiný obor. Vytvořit podmínky pro to, aby každý žák dosáhl 
vzdělání dle svých schopností a možností, je jednou z hlavních priorit této střední školy.
Škola je vybavena moderní výpočetní technikou, specializovanými dílnami a učebnami (na snímku), labo-
ratořemi pro měření a diagnostiku, vlastním sportovním areálem s hřištěm, krytou sportovní halou, tělo-
cvičnou a školními jídelnami.  Středisko Resslova má nové centrum dopravní přípravy (CEDOP) a vlastní 
autoškolu s vozovým parkem, kde žáci získávají řidičské oprávnění od motocyklů až po nákladní automobi-
ly. Středisko Stříbrníky zařadilo v rámci oborů informačních technologií CISCO akademii pro výuku počíta-
čových sítí a ORACLE ACADEMY pro výuku databázových systémů. Partnery školy jsou ČVUT Praha a UJEP, 
úzce spolupracuje s více než dvaceti důležitými fi rmami z celé České republiky (ČEZ, Česká pošta a další). 
Škola rovněž organizuje celou řadu odborných vzdělávacích kurzů pro partnerské fi rmy a organizace, např. 
FESTO, KOLBENSCHMIDT, BLACK & DECKER. Více na www.spsul.cz

Střední průmyslová škola Ústí nad Labem

Devětadevadesát procent absolventů gymnázia se úspěšně hlásí na vysoké školy a také se na některou z vybra-
ných fakult dostanou. Mají jedny z nejlepších výsledků u státních maturit. Pěkná vizitka. Ústecké gymnázium se 
specializuje na jazykovou výchovu, protože tu budou žáci v dnešní době potřebovat, dnes a hlavně zítra. To chá-
pou učitelé i jejich svěřenci, kteří oceňují práci na různorodých projektech, a rádi se zapojují do volnočasových 
aktivit, které škola nabízí. Na oplátku s nimi není prakticky žádný problém, co se týče rizikového chování.
Střední odborná škola má zaměření na aplikovanou chemii, což je pro Ústí nad Labem a okolí žádoucí. Chemie 

a potravinářský průmysl zkrátka do tohoto regionu neodmyslitelně patří 
a ani v budoucnu tomu nebude jinak. Pedagogové se snaží žákům přiblížit 
přírodovědné obory, jak jen to jde. Řekněte, která škola v ČR se může poch-
lubit vlastním minipivovarem? (viz fotografi e školního minipivovaru) Tahle 
od loňského roku ano. Její absolventi tak mají možnost si „osahat“ praktické 
procesy, což se jim pro uplatnění na trhu práce hodí. Výuka, zaměřená na 
matematické a jazykové znalosti, je pro mnohé z nich dobrým startem na 
vysoké školy s chemickým a technickým zaměřením. Dalším oborem školy 
je veřejno-správní činnost. Její absolventi jsou „zásobárnou“ pro úřady sa-
mosprávy a státní správy, například pro Krajský úřad Ústeckého kraje. Tím 
třetím je sociální péče, která se jeví v naší společnosti čím dál potřebnější 
a její význam na trhu práce dále poroste.  Více na www.gym.ul.cz

Gymnázium a Střední odborná škola 
dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem

Zahrnuje střední a vyšší odborné vzdělání v klinických i technických oborech. Na střední škole se 
jedná o zdravotnického asistenta, asistenta zubního technika a laboratorního asistenta. Novým 
oborem, o který zájem stoupá, je masér sportovní a rekondiční. Čtyřleté zdravotnické lyceum zase 
dobře poslouží jako příprava pro studium na vysokých školách v blízkých oborech. Vyšší odborná 
škola vzdělává diplomované všeobecné sestry, diplomované zdravotnické záchranáře, diplomova-
né dentální hygienistky, diplomované farmaceutické asistenty, diplomované zdravotní laboranty 
a diplomované zubní techniky.
Žáci školy mohou najít uplatnění v Masarykově nemocnici, územním středisku záchranné služby, v Ús-

tecké poliklinice či v privátních ordinacích stomatologů a zubních 
laboratořích, s nimiž škola úzce spolupracuje. Absolventi vyšší 
odborné školy se mohou uplatnit i v zahraničí, zejména v Drážďa-
nech a okolí (dlouhodobá je například spolupráce se zubní labora-
toří v Oberfrauendorfu, kam jezdí žáci na praxi), v jejich prospěch 
škola zavedla němčinu jako nepovinný předmět. Škola je již deset 
let partnerem projektového centra v Drážďanech. V rámci spolu-
práce byl zrealizován projekt Cíl 3, který umožnil výměnné stáže 
žáků i učitelů jak ve školách, tak i v domovech pro seniory.  Do 
projektu se zapojila i tamní nemocnice.   Více na ww.szsvzs.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
škola zdravotnická Ústí nad Labem

Škola patří z mnoha hledisek mezi nejoceňovanější a nejvy-
hledávanější střední školy v kraji. Spolupracuje s více než 
stovkou největších zaměstnavatelských subjektů v republi-
ce i v zahraničí, k největším patří fi rmy Metrostav a Mafell. 
Žáci se tak dostávají k dlouhé řadě jedinečných výhod, sti-
pendií a jistot budoucího zaměstnání, které jsou umocněny 
i Motivačním programem Ústeckého kraje, zvýhodňující 
zejména obory zedník, instalatér, tesař, strojní mechanik, 

elektrikář a obráběč kovů. Škola je zařazena v mnoha projektech evropských, státních i krajských, které jí při-
nášejí možnosti vybavit teoretickou výuku i odborný výcvik nejmodernějšími pomůckami. Z hlediska teorie 
tak disponuje mj. osmi počítačovými učebnami, skvěle vybavenou laboratoří pro maturitní obory stavební 
průmyslové školy Stavebnictví a Technická zařízení budov, zcela novým vybavením včetně CNC dalšího matu-
ritního oboru Mechanik seřizovač a těmi nejmodernějšími stroji, technologiemi a pomůckami pro elektrikář-
ské, stavební, kovoobráběcí a automobilové obory. Všechna tato aktiva mají za následek, že počet žáků v řadě 
oborů i přes stávající demografi cký vývoj stále stoupá, v některých oborech, jako strojní mechanik, instalatér 
a dalších je škola na historických maximech. 
Mezi nejvýraznější novinky patří i skutečnost, že tato dynamicky se rozvíjející škola ve spolupráci se zřizo-
vatelem stojí před realizací naprosto unikátního projektu Kampus řemesel (viz vizualizace), který se stane 
výkladní skříní ústeckého středního školství.                                               Více na  www.stsul.cz

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná 
škola stavební a technická Ústí nad Labem

Sáhodlouhý název školy nechť čtenáře neodradí. Jako většina Páteřních škol Ústec-
kého kraje vznikla i tato sloučením několika škol. Nabízí dlouhý výčet studijních 
možnosti a také uplatnění absolventů v praxi. Vyučuje fi remní ekonomiku, před-
školní a mimoškolní pedagogiku, sociální i sociálně-právní činnost, předměty ob-
chodní akademie, jejími absolventy jsou diplomované všeobecné sestry, zdravot-
ničtí asistenti, ošetřovatelé, sportovní a rekondiční maséři, žáci se mohou připravit 
na studium na vysokých školách na ekonomickém, zdravotnickém či pedagogic-
kém lyceu. Pestrost oborů je v tomto případě výhodou. Pro všechny vyučované 
předměty škola disponuje zkušenými pedagogy a žije to v ní jako v úle od rána do 
večera. Protože zaměstnavatelé zvyšují kvalifi kační požadavky, roste i zájem o dál-
kové studium.  Velký boom zažívá v poslední době zejména Střední pedagogická 

škola, jež vychovává učitele pro mateřské školy, kterých je nedostatek.  Výhodou pro zdravotnické obory je 
skutečnost, že je tu učňovský a maturitní obor, tak i vyšší odborná škola. Škola se dlouhodobě specializuje 
na projektovou činnost, díky níž získává významné prostředky na vybavení. Za uplynulých deset let to bylo 
přes 10 milionů korun. Patří k průkopníkům účasti v projektech Leonardo da Vinci a Erasmus+, v jejichž rámci 
jezdí žáci na dlouhodobé stáže do zahraničí. Letos v dubnu si škola připomene 50. výročí své existence. Na 
snímku výtvarný happening Stromy.   Více na www. vos-sosmost.cz

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov je nositelem titulu Páteřní škola Ústeckého kra-
je a poskytuje vzdělávání v strojírenských, gastronomických, autoopravárenských, zemědělských a logistických 
oborech. Patří mezi největší a nejlépe vybavené střední školy Ústeckého kraje. Prioritou je přitom spolupráce s bu-
doucími zaměstnavateli žáků ve strojírenství, gastronomii i v zemědělství, kde jsou žádanými profesemi opraváři 
zemědělských strojů. K tomu, aby byla škola žákům co nejblíže, má svá střediska také v Kadani, Údlicích a v Jir-
kově. Úzce spolupracuje s učiteli a žáky šestadvaceti základních škol, kteří sem docházejí na projektové dny, kde 
se dozvědí, jaká je aktuální poptávka na trhu práce. Pro žáky strojírenských oborů jsou v Chomutově a Kadani 
vybudovány dílny vybavené moderní technikou pro obrábění kovů a zámečnickou výrobu, pro žáky gastrono-
mických oborů je na pracovišti v Chomutově postaven soubor cvičných a produkčních pracovišť pro pekařskou, 
cukrářskou a řeznickou výrobu včetně pracovišť hotelové školy. Středisko Jirkov je centrem výuky zemědělských 
a zahradnických oborů, jsou zde cvičná pole pro zemědělské plodiny, sady ovocných stromů a skleníky pro kvě-
tiny a zeleninu. Žáci automobilních oborů mají možnost pracovat ve školním autoservisu, vybaveném moderní 

diagnostickou a autoopravárenskou technikou včetně lakování automobilů. Budoucí 
kadeřníci své umění předvádějí v kadeřnictví v Kadani a prodavači ve školních prodej-
nách a bufetech. Škola provozuje v Chomutově, Jirkově a Kadani vlastní svářečskou 
školu a Autoškolu. Napřesrok v lednu 2016  čeká školu zatěžkávací zkouška. Budou se 
totiž starat „o žaludky“ 1 500 účastníků – sportovců a jejich doprovodu -  Her zimní 
olympiády mládeže, kterou pořádá pro celou republiku Ústecký kraj. A to je nejlepší 
průprava pro úspěšnou budoucí profesní dráhu. Více na www.tgacv.cz   

Střední škola technická, gastronomická 
a automobilní Chomutov

Je zaměřená na výuku ve třech základních oborech - elektro, strojní 
a stavební. Kromě toho se specializuje na bezpečnostně-právní čin-
nost, kde jsou odbornými garanty ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy a vnitra. Tento obor vychovává budoucí profesionální hasiče 
a příslušníky bezpečnostních služeb včetně vězeňských. Specializací 
je i tříletý obor jezdec a chovatel koní (na snímku), kde má smlouvy 
s mosteckým hipodromem a statkem v nedalekých Svinčicích.   
Další absolventi nacházejí uplatnění na základě odborné praxe se 
smluvními partnery v regionu i v příhraničí. Šikovní žáci tak mohou 
již během studia získat příspěvky na ubytování, dopravu i stravu. Ja-
ko příklad lze uvést společnost BILFINGER, pro které škola vychovává 
strojní mechaniky a obráběče kovů. Nyní připravuje smlouvu s fi r-
mou INELSEV pro obor elektrikář. Nabízí také specializované kurzy, 
například svářečský, po kterém je na trhu velká poptávka. Žáci školy 
se pravidelně účastní celostátních odborných soutěží, už dvakrát 
vyhráli mezi 33 týmy republikové klání o Zlatou kuklu fi rmy SIAD. 
Dobrých výsledků dosahují i v jazykových a sportovních soutěžích. 
Střední škola technická ve Velebudicích se totiž může pochlubit velkým sportovním areálem, ve 
kterém nechybí hřiště pro všechny míčové sporty i atletické disciplíny. Pro kulturní vyžití je k dis-
pozici kinosál s 350 místy. Více na www. sstmost.cz

Střední škola technická Most
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Střední škola stavební, Teplice

Páteřní škola Ústeckého kraje

OBORY VZDĚLÁNÍ - L
❏ 33-42-L/51   -  Nábytkářská a dřevařská  

výroba
❏ 36-44-L/51   - Stavební provoz
❏ 23-43-L/51   - Provozní technika
❏ 64-41-L/51   - Podnikání

OBORY VZDĚLÁNÍ – M
❏ 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání

OBORY VZDĚLÁNÍ - H
❏ 23-51-H/01  - Strojní mechanik
❏ 23-55-H/01  - Klempíř 
❏ 23-68-H/01  -  Mechanik opravář 

motorových vozidel
❏ 26-57-H/01  - Autoelektrikář
❏ 33-56-H/01  - Truhlář
❏ 36-52-H/01  - Instalatér

❏ 39-41-H/01  - Malíř a lakýrník
❏ 36-67-H/01  - Zedník
❏ 36-59-H/01  - Podlahář 
❏ 23-56-H/01  - Obráběč kovů
❏ 26-51-H/01  - Elektrikář 
❏ 23-55-H/02  - Karosář

OBORY VZDĚLÁNÍ - E
❏ 33-56-E/01   -   Truhlářská a čalounická  

výroba
❏ 36-57-E/01   -  Malířské práce 

a natěračské práce
❏ 36-67-E/01   - Zednické práce
❏ 41-52-E/01   - Zahradnické práce 
❏ 23-51-E/01   - Strojírenské práce

OBORY VZDĚLÁNÍ – E (dvouleté) 
❏ 36-67-E/02   - Stavební práce

Tel.: +420 417 576 006 E-mail: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
  Web: www.ssstavebni.tce.cz

www.szsvzs.cz

Termín pro podání přihlášky:  
31. 3. 2015 bakalářské a navazující magisterské 
                     studium      

 Termín přijímacích zkoušek:
24. 6. 2015 bakalářské studium (datum ověření  
                     podmínek pro přijetí )
24. 6. 2015 navazující magisterské studium

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU
Fakulta je jednou z nejmladších součástí  univerzity. Přes svo-
je mládí je uznávaná v České republice i v zahraničí. Spolu-
pracuje s fakultami na ostatních vysokých školách v Česku 
i za hranicemi naší republiky a s významnými průmyslový-
mi podniky nejen v regionu. Fakulta připravuje absolventy 
technicko-ekonomického zaměření s cílem zabezpečit lidské 
zdroje pro průmyslovou sféru. 
Studovat je možné v bakalářských, v navazujících magister-
ských studijních programech a doktorském studijním pro-
gramu. Důraz je kladen na provázanost s praxí a na požadav-
ky průmyslu. Na FVTM jsou čtyři katedry: technologií a ma-
teriálového inženýrství, strojů a mechaniky, managementu 
a ekonomiky podniku a energeti ky a elektrotechniky. Věda 
a výzkum se na fakultě zaměřují na výrobní technologie, prů-
myslové inženýrství a management, mechaniku těles, mate-
riálové inženýrství a povrchové inženýrství. Stejně jako stu-
denti  ostatních součástí  UJEP, také na naší fakultě se využívá 
možností  zahraničních výměnných pobytů v rámci programu 
Erasmus. Fakulta má partnery na univerzitách ve Švédsku, 
Německu, na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku, Turecku, 
Španělsku, Maďarsku a dalších zemích.

FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU - Na okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 / TEL.: 475 285 511 / FAX: 475 285 566 / E-MAIL: kontakt@fvtm.ujep.cz / www.fvtm.ujep.cz

Fakulta vypisuje pro akademický rok 2015/2016
 přijímací řízení pro studium ve studijních programech 

a oborech následujícího zaměření:

      NÁZEV PROGRAMU/OBORU    TYP PROGRAMU  FORMA

Strojírenská technologie Řízení výroby  Bakalářské studium  PS
Strojírenská technologie Řízení výroby   Bakalářské studium  KS
Energeti ka        Energeti ka-teplárenství   Bakalářské studium  PS, KS
Strojírenství 
Materiály a technologie v dopravě   Bakalářské studium  PS, KS
Materiálové vědy
Materiály                                        Bakalářské studium  PS
Strojírenská technologie 
Příprava a řízení výroby                      Navazující 
                                                                          magisterské studium PS, KS
Strojírenství
Materiály a technologie v dopravě   Navazující 
                                                                          magisterské studium PS, KS

www.szsvzs.cz

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2015/2016
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2015/2016
 Diplomovaná dentální hygienistka
 Diplomovaný farmaceutický asistent
 Diplomovaná všeobecná sestra
 Diplomovaný zdravotní laborant
 Diplomovaný zubní technik

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední škola zdravotnická, 
Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace

www.szsvzs.cz   •   tel. 475 211 276

K 2015/200166K 2015/201166

015/20166

www.szsvzs.cz

Díky litoměřické škole dostanou školy vzdělání a tablety
Ve středu 8. října byl v aule litoměřické Střed-

ní školy a Mateřské školy, o.p.s. zahájen projekt 

Dotkněte se inspirace, který bude trvat násle-

dujících 11 měsíců a který zásadním způsobem 

ovlivní výuku a  vzdělávání ve  36 partnerských 

školách po celé České republice. Tato litoměřic-

ká střední škola se pod vedením Mgr. Ladislava 

Šrejbra stala úspěšných žadatelem v operačním 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je zajistit 36 partnerským ško-

lám, z nichž je podstatná část z Ústeckého kra-

je, kvalitní a  inspirující školení v  oblastí výuky 

za  pomoci dotykových zařízení, na  kterádosta-

nou díky zapojení do projektu navíc požadované 

finance. 

„Naše škola pokračuje v  již několik let nasta-

veném trendu, že kromě kvalitního a efektivního 

vzdělávání našich žáků chceme nabízet i vzdě-

lávání a inspirace pro učitele z jiných škol. Proto 

jsme jediným oficiálním vzdělávacím centrem 

společnosti Microsoft a proto se na nás ostatní 

školy v oblasti IT rády obracejí se žádostí o kon-

zultace,“ říká ředitel školy Mgr. Ladislav Šrejbr.

Jak již bylo zmíněno, školy dostanou v rámci pro-

jektu finance na požadovaná dotyková zařízení, ale 

výběr konkrétního zařízení či mobilní platformy je 

zcela v kompetenci školy, což nabízí školám napros-

tou volnost při výběru. Nejedná se tak o další z řady 

direktivně nařízených nákupů, což dává projektu jis-

totu spokojenosti vybraných partnerských škol.

„Na zahajovací konferenci jsme se utvrdili v tom, 

že vybrané školy berou jako primární hodnotu pro-

jektu důkladné a nápadité školení svých učitelů, ne-

jedná se pouze o další možnost dostat se k table-

tům, protože bez proškolených a nadšených učitelů 

by jim byly k ničemu. To nám dává spoustu energie 

pro tento projekt a jsme nadšeni, že můžeme v pro-

jektu spolupracovat právě s těmito školami,“ dodává 

hlavní mentor projektu Ing. Karel Klatovský

Díky tomu, že jsou do projektu zapojeny základní 

a  střední školy z  Litoměřicka, Lovosicka, Ústecka 

a dalších okresů, můžeme být rádi, že díky této ško-

le tak dojde k posunu ve vybavení a vzdělání učitelů 

zapojených škol v  Ústeckém kraji. Více informací 

o projektu se můžete dozvědět na webových strán-

kách www.dotkneteseinspirace.cz.

Jarošova 23, 412 01 Litoměřice               Tel.: 416 731 920, 416 735 546               E-mail: info@stredni.eu

NABÍZÍME:       Předškolní vzdělávání v MŠ - výuka angličtiny - více na www.mszdravicko.cz
                          Žitenická 18 (stará nemocnice); ms@stredni.eu, tel.: 777 082 225
                          Přijímáme i děti mladší než tři roky, které nemusí mít trvalý pobyt v Litoměřicích
                        Střední vzdělávání (s maturitou nebo výučním listem) - více na www.stredni.eu

SŠ VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU V OSMILETÉM GYMNÁZIU
Nová zaměření oboru Ekonomika a podnikání:  Pohřebnictví  Management sociálních služeb

                                              Management reklamy a umění   Personalistika a lidské zdroje

Návštěva školy je možná kdykoli po předchozí domluvě

Osobnost roku 
Ú

steckého kraje 2014

PARTNEŘI
PROJEKTU:
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Střední lesnická škola a 

Střední odborná škola 

sociální Šluknov 

 

Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 
je jednou z devíti součástí Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem. Hlavním posláním FSE je pří-
prava vysoce kvalifikovaných pracov-
níků – bakalářů a inženýrů ve třech 
studijních programech a jim odpoví-
dajících studijních oborech. Ekono-
mický studijní program je zaměřen 
na ekonomiku a management, pro-
gram hospodářské politiky a sprá-
vy na obor regionální rozvoj a veřej-
ná správa a studijní program sociální 
politika a sociální práce je orientován 
na sociální práci. Díky tomu nacháze-
jí naši absolventi dobré uplatnění ne-
jen v podnikatelské sféře, ale i ve stát-
ní správě a samosprávě.

Program
Ekonomika a management 

Hospodářská politika a správa

Obor
Ekonomika a management 

Regionální rozvoj a veřejná 
správa

EK
ON

OM
IK

A

EKONOMIKA

MANAGEMENT

HOSPODÁŘSKÁSO
CI

ÁL
NÍ

SOCIÁLNÍ

SPRÁVA

 POLITIKA
PRÁCE

PRÁCE

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 

/prezenční a kombinovaná forma studia/

Obor
Ekonomika a management 

Regionální rozvoj a veřejná 
správa
Sociální práce

Program 
Ekonomika a management 

Hospodářská politika a správa

Sociální politika a sociální práce  

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
/prezenční forma studia/

Ve spolupráci s ikonou módních ná-
vrhářů doc. Liběnou Rochovou, která 
se stala patronkou celé akce, vznik-
lo charitativní tričko s poselstvím - 
NEBE NEZNÁ VYVOLENÝCH s jejím 
podpisem. 
Hned během prvních 14 dnů se pro-
dalo více než 550 triček za skoro 
200 000 korun. „Věřili jsme, že akce 
bude mít úspěch, že však bude odezva 
tak obrovská, to jsme nečekali“, říká 
Aleksandar Alačkov, executive direc-
tor společnosti. „Poděkování ale pat-
ří především našim obchodním partne-

V závěru loňského roku zahájila 
ústecká společnost ADLER Czech 
a. s. charitativní akci pod ná-
zvem KAŽDÉ TRIČKO POMÁHÁ. 

rům, kteří si trička zakoupili prostřednic-
tvím našeho e-shopu“, dodává. Předání 
šeku s výše uvedenou částkou proběh-
lo v rámci vánočního charitativního 
koncertu do rukou primářky onkolo-
gického centra Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem MUDr. Martiny 

Chodacké (na snímku vpravo), kte-
rá uvedla:  „Výtěžek z prodeje  ve výši 
200 000 Kč bude věnován na zkulturně-
ní prostředí pro naše onkologické paci-
enty. Naše oddělení nyní prochází po-
měrně rozsáhlou rekonstrukcí a celá 
částka bude využita právě pro vytvo-
ření útulného prostředí pro  pacienty, 
kteří často musí trávit svůj čas během 
léčby v nemocnici“.
Společnost ADLER se rozhodla do-
tisknout dalších 500 triček a ak-
ci prodloužit. Tričko je možné si 
až do konce února nově zakoupit 
přímo v sídle společnosti na adre-
se Nový svět 199, Ústí nad Labem -  
Krásné Březno denně od 8.00 hod 
do 16.30 hod. Pro více informací 
volejte 475 240 560.

Adler Czech věnoval dvě stě tisíc onkologii

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ 162 734 Kč S DPH.*

Auto Grál s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz

Pořiďte si BMW řady 3 Sedan s paketem JOY obsahujícím zdarma bohatou volitelnou výbavu jako například navigační systém Professional, 
odkládací paket, ostřikovače světlometů, zadní parkovací asistent (PDC), bi-xenonové světlomety, světelný paket, servotronic, elektricky 
nastavitelnou bederní opěrku pro řidiče a spolujezdce, systém pro automatické udržování rychlosti, Teleservices, E-Call, ConnectedDrive Services 
a další. Další podrobné informace o aktuální nabídce zvýhodněných paketů JOY Vám poskytnou naši prodejci.

*Platí pro BMW 316d, 318d, 318d xDrive, 320d Effi cientDynamics Edition, 320d, 320d xDrive, 316i, 320i Effi cientDynamics Edition, 320i, 320i xDrive. Informace o cenovém zvýhodnění paketu JOY 
pro ostatní motorické varianty BMW řady 3 Sedan Vám podají naši prodejci.

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 BMW řady 3 Sedan: 4,1–8,2 l/100 km, 109–193 g/km.

Radost z jízdy

BMW řady 3
Sedan

www.autogral.cz

BMW ŘADY 3 SEDAN S PAKETEM JOY.
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Hlasujte pro Severočeskou vodárenskou společnost a. s. 
v soutěži European Business Awards 2014/2015

Čistírna odpadních vod Varnsdorf

Rozhledna Jedlová Skiareál JedlováKomáří vížka

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel SVS, 
k účasti v soutěži dodává: „Naše společnost 
je největší vodárenskou společností v Čechách 
i v širším středoevropském regionu. Rozhod-
li jsme se přihlásit se do kategorie Udržitelnost 
rozvoje v oblasti životního prostředí a podniká-
ní, abychom ukázali jak odborné porotě, tak ši-
roké veřejnosti, čeho jsme v oblasti životního 
prostředí během posledních 18 měsíců dosáh-
li. V prvním soutěžním kolem jsme představi-
li výsledky naší práce, zvolenou klíčovou stra-
tegii, použité inovativní postupy, a v neposled-
ní řadě posuzovala odborná porota přínos naší 
společnosti k sociálnímu prostředí, tj. jak naše 
činnost přispívá celkově společnosti. Považuje-
me tak tuto soutěž za příležitost, jak pro SVS 
a její akcionáře získat uznání, které si bezespo-
ru zaslouží.“ 

Na podzim minulého roku obdržela SVS ofi ci-
ální zprávu od poroty soutěže, že je vyhodno-
ceno první kolo, ze kterého byli vybráni nej-
lepší účastníci, kteří postoupili do dalšího kola 
ročníku 2014/2015. Jedná se celkem o rekord-
ních 709 národních šampionů z 33 evropských 
zemí. SVS se tak stala jedním z 20 národních 
šampionů České republiky. 

A co porota v prvním kole 
hodnotila? 

Porotě jsme předložili výsledky v oblas-
ti čištění odpadních vod a odkanalizová-
ní v městech a obcích nad 2 000 obyva-
tel. Představili jsme rovněž naši aktuál-
ní prioritu, kterou je obnova zastaralého 
vodohospodářského majetku. Dále jsme 
prezentovali, jak v rámci realizace jednot-
livých opatření využíváme nejmoderněj-
ší technologie, a pozornost věnujeme ta-
ké využití obnovitelných zdrojů energie. 
Jednou z těchto aktivit je výstavba malých 
vodních elektráren na úpravnách vod. 
Dalším příkladem je výstavba kogenerač-
ních jednotek, které pro pohon generátoru 
používají bioplyn vznikající při zpracování 
odpadních kalů. 

Významným přínosem v regionu zatíženém 
velkou nezaměstnaností je rovněž investič-
ní činnost SVS, kterou tak přispíváme k za-
městnanosti v oblasti stavebnictví. Inves-
tice do technologií na čistírnách odpadních 
vod se projevují v kvalitě vypouštění od-
padních vod do vodních toků. Investice do 
technologií na úpravnách vody se pak pro-
jevují ve zlepšení kvality pitné vody. 

Jedním ze základních pilířů existence SVS 
je také uplatnění principu solidární ceny 
vody, kdy obyvatelé v celém jejím regionu 
působnosti platí za vodu stejně, bez ohle-
du na místní podmínky. SVS rovněž pravi-
delně vyhodnocuje ukazatel pro sociální 
únosnost ceny vody. 

Jak svým hlasem můžete SVS 
podpořit v dalším kole?

Národní šampiony bude nyní posuzovat na zá-
kladě video prezentace odborná porota. Bude 
se jednat o přední evropské podnikatele, akade-
miky a ředitele významných společností. Video 
prezentace jsou dostupné na stránkách soutěže 
od 6. ledna 2015. V rámci tohoto kola vybírá po-
rota nejúspěšnější organizace z každé jednotli-
vé země, které postoupí do fi nále soutěže. 

Zároveň je umožněno hlasování široké veřej-
nosti, a to až do 24. února 2015. Veřejnost 
tak může do dalšího kola vyslat vždy po jed-
nom favoritovi z každé země. 

A jak nás můžete svým hlasem podpořit 
v dalším kole vy?

1.  Navštivte stránku 
http://www.businessawardseurope.com

2.  Klikněte na vlajku České republiky a vy-
berte Severočeskou vodárenskou společ-
nost a. s.

3.  Zde můžete shlédnout prezentační vi-
deo o SVS a podpořit nás v soutěži svým 
hlasem, kdy v rámečku vedle videa uve-
dete Váš email, a udělíte hlas kliknu-
tím na „VOTE“. Po potvrzení Vám na 
mail přijde odkaz, kterým svůj hlas po-
tvrdíte.

 
Postupující získají tzv. Čestnou stuhu (Ruban 
d’Honneur), a držitelé Čestné stuhy budou po-
té vyzváni k osobní prezentaci své fi rmy před 
porotou, která oznámí vítěze na slavnostním 
udělování cen v květnu 2015. 

V rámci prestižní soutěže podnikatelských subjektů European Business Awards (EBA) 
uspěla Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) na podzim minulého roku v prvním 
soutěžním kole a získala titul národního šampiona České republiky v kategorii fi rem, při-
spívajících k udržitelnosti rozvoje v oblasti životního prostředí a podnikání. Tímto oceně-
ním to ale nekončí, soutěž pokračuje dalším kolem, které posune nejúspěšnější subjekty 
z každé jednotlivé země do fi nále soutěže. 

Severočeská vodárenská společnost je akciová společnost, působící od roku 1993 na trhu v oblas-
ti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury. Je největší vodárenskou společností v Če-
chách i v širším středoevropském regionu. Region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstat-
nou část Libereckého kraje: Jde o území o celkové rozloze 6.930 km2, tedy 9% plochy státu, kde ži-
je 1,172 milionu obyvatel.
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