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Silniční a odtahová služba
ÁNÍ
VYPROŠŤOV
VOZIDEL

UŠÁK

NONSTOP

Odtahová služba UŠÁK už 22 let pomáhá,
ve dne v noci, v létě v zimě, přijet pro vás neváhá

tel. 602 287 065

www.odtahteplice.cz

www.tydeniky.cz

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

S lidmi a pro lidi

ankety
sport

terstvo zdravotnictví ČR, od kterého
potřebujeme získat zpět statut Komplexního onkologického centra pro
nemocnice v Ústí nad Labem a v Chomutově. Ústecký kraj je energetické
srdce republiky a ta má zdejším obyvatelům hodně co vracet, vynikající
zdravotní péči počínaje. Musím ale říci, že se současnou vládou Jiřího Rusnoka se jedná mnohem lépe a racionálněji, než s předcházející. Velmi
vstřícné kroky ve vztahu k Ústeckému
kraji provedli ministři Jan Fischer nebo Tomáš Jan Podivínský.
Jak se vám spolupracuje s ostatními hejtmany?
V rámci Asociace krajů ČR si nemám na
co stěžovat. Na starost jsem dostal sociální komisi, jejímž jsem předsedou.
Sešel jste se se svým kolegou ze
sousedního Libereckého kraje Martinem Půtou. Ve kterých oblastech
spolupracujete?
S kolegou Půtou řešíme především dopravu mezi kraji, konkrétně se snažíme
dostat z vozovek kolem Benešova nad
Ploučnicí a České Lípy kamionovou dopravu na státní silnice, kam patří.
Co vám pozice hejtmana dala a naopak vzala?
Dává mi možnost pracovat s lidmi
a pro lidi, naopak bere skoro všechen
volný čas.
Jak nejlépe po pracovním dni relaxujete?
S manželkou se snažíme navštěvovat kulturní představení, rád se zajdu,
když čas dovolí, podívat i na některé
sportovní zápasy. Tou nejlepší relaxací
jsou moje vnoučata Lukáš a Nela.
Co vzkážete prostřednictvím Metropolu občanům Ústeckého kraje?
Že vedení kraje má zájem na tom, aby
celý region ve všech oblastech dobře
fungoval. Aby v něm lidé žili rádi, byli pyšní na jeho historii, přírodu i památky a podporovali mezi sebou zdravý patriotismus.
Text: Ladislava Richterová, foto: archiv

zábava

Narodil se 5. ledna 1953 v Ústí nad Orlicí. Vystudoval tamní gymnázium, na sever Čech se
přestěhoval v roce 1972, začínal jako dělník ve sklárně. Do KSČM vstoupil v roce 1974, vedl
okresní výbor strany v Teplicích, nyní je předsedou KV KSČM Ústeckého kraje. V letech 1995
až 2008 byl redaktorem Haló novin. Od roku 1990 nepřetržitě působí v Zastupitelstvu města
Bílina, kde žije. Oldřich Bubeníček je ženatý, má tři děti a dvě vnoučata.

misu dokázali domluvit. Stále tvrdím,
že chyba nebyla na straně Ústeckého
kraje a pokud v některém případě selhal konkrétní člověk, je to práce pro
policii, státní zastupitelství a soudy.
Podařilo se nám také zrušit dlouhodobou zakázku Krajské zdravotní a.s. na
výpočetní techniku ve výši 4 miliardy
korun, postupně jsme vyměnili členy
představenstva a dozorčí rady a nyní
bude vypsáno výběrové řízení na ředitele této organizace, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Tady máme obrovskou zodpovědnost, protože Krajská zdravotní poskytuje základní péči
pro 830 tisíc obyvatel regionu. Je nutné zdůraznit, že kraj společnosti nepřispívá na provoz, ta funguje v zákonných možnostech českého zdravotnictví, které má v současné době
velké problémy s financováním.
A naopak, co byste rád změnil
a nemáte pro to podmínky?
Začít bych mohl u nekonečného příběhu stavby dálnice D8, kde je ohrožen už snad 99. termín jejího zprovoznění v polovině roku 2015. Situaci navíc zkomplikoval sesuv půdy u Litochovic. To bylo počátkem června, je
listopad a stále se nic neděje. Trápí
nás i stav silnic II. a III. třídy, na jejichž
opravy není ve Státním fondu dopravní infrastruktury dost peněz. V otázce prolomení limitů máme jasno, podporujeme další těžbu uhlí na Mostecku za předpokladu vyrovnání se těžařů s vlastníky pozemků a nemovitostí.
V těžebních společnostech pracují tisíce lidí a ukončení těžby by znamenalo hrozivý nárůst už tak vysoké nezaměstnanosti. Sociálně vyloučené lokality nevyřeší obce ani kraj, hlavní slovo musí mít stát.
Jak potřebám a požadavkům kraje
vycházejí vstříc státní orgány?
O Regionálním operačním programu
Severozápad v souvislosti s ministerstvy financí a pro místní rozvoj už byla řeč, teď se soustředíme na Minis-

zpravodajství

Oldřich Bubeníček

Které události na vás v uplynulém
roce nejvíc zapůsobily?
Červnové povodně. Byla to velká škola
a zkouška ohněm. Události měly rychlý spád. Zrovna jsme pořádali krajský
dětský den ve Svinčicích, tam jsem se
o velké vodě dozvěděl a v osm večer
už zasedal krizový štáb, který jsem řídil. Byla to výborná parta lidí, kteří bez
ohledu na čas a denní či noční dobu
hledali řešení složitých situací. Jejich
práce si hluboce vážím a již mnohokrát
jsem poděkoval hasičům, vojákům, policistům, strážníkům a všem dobrovolníkům za obětavost a pomoc při záchraně životů i majetku. Osobně jsem
byl poděkovat vojákům chemické brigády v Liberci. Ostatně, s následky ničivých povodní se ještě stále potýkáme,
viz například laguny pod mostem generála Chábery v Litoměřicích.
Jaký je to pocit a co obnáší být
nejvyšším představitelem Ústeckého kraje?
Pocit je to určitě zajímavý. Díky voličům jsem se stal prvním polistopadovým komunistickým hejtmanem a jsem rád, že tady mohu zúročit zkušenosti z předchozí práce jak
ve Výboru pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost Ústeckého kraje, tak
i z novinářské praxe. Ta mi poskytla
kromě setkání s mnohými lidmi různých profesí také dokonalou znalost
regionu. Proto se teď jako hejtman
se svými spolupracovníky snažím věnovat stejnou péči celému kraji, městům i obcím od Šluknovského výběžku, až po Žatecko a Lounsko.
Co pokládáte za svůj největší dosavadní úspěch?
Z pozice občanů Ústeckého kraje je to
po roce a půl obnovení proplácení evropských peněz z Regionálního operačního programu Severozápad. To
byl těžký úkol, jednání s ministerstvy
vlády Petra Nečase byla složitá. Teprve s příchodem současného kabinetu
v demisi jsme se na určitém kompro-

glosy

Krajské volby a následné ustavující zasedání zastupitelstva vloni 20. listopadu vynesly do křesla hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Metropol se ho zeptal, jak první rok ve funkci hodnotí.
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Než přijdou Vánoce k vám domů, vypravte se do Chomutova
Město Chomutov pořádá každoročně vánoční trhy i s bohatým programem.
Letošní advent nebude jiný a také přinese nějaké novinky. Představí se nové
pivo z chomutovského pivovaru, které bude na trzích v prodeji.

Váš dodavatel plynu a elektrické energie

„Přes tři týdny se budou moci Chomutované i návštěvníci města těšit vánoční atmosféře na náměstí 1. máje. Budou zde
stánky s vánočním zbožím a dobrotami,
vystoupení profesionálů i amatérů, rozsvěcení stromku, městské výzdoby, adventní věnce, jízdy Lokálkou Amálkou,
výstavy, čerti, Ježíškova pošta, zvonička
štěstí, ohňostroj nebo adventní koncerty,“ zve primátor města Jan Mareš. Na
své si přijdou příznivci hudby, divadla,
tance, ale i třeba zábavných pořadů.
Víkendy budou velkolepější, spousta
pohádek, ale také třeba i dechovka,
country, big beat a další hudební styly. Ve všední dny se o program na náměstí většinou postarají chomutovské
školy, školky a spolky.
Především dětem jsou určené pohádky
a vystoupení známých postaviček jako
je Jů a Hele, Šmoulování nebo pohádka
Evy Hruškové a Jana Přeučila Čert a Káča. Pro ty odrostlejší pak vystoupení
dvojice Náhlovský, Mladý, dále Lunetic,

Třasák, ale třeba také křest CD skupiny
Poutníci nebo vystoupení skupin Big
Band Zdenka Tölga, Album, Úlet, Makovec, BlueKIWI nebo dvou dechových
orchestrů. „Opravdu každý si přijde na
své, program je připravený pro všechny generace. Navíc v Chomutově máme
krásnou tradici, že s námi na přípravách
spolupracují nejen dospělí a profesionálové, ale i mládež a děti,“ uvedl primátor. Pomáhají s programem, ale třeba
děti z chomutovských mateřských školek navíc každoročně zdobí vánoční
stromečky na náměstí, školy zase jednotlivá okénka v adventním kalendáři. Chomutovské Vánoce nejsou jen na
náměstí, ale spojují i další akce. Letos
k nim přibude vánoční výstava Domečku v Rytířském sále radnice, Čertovské
sklepy v knihovně nebo Vánocům věnovaná výstava v muzeu v domě Jiřího Popela. A samozřejmě i tradiční adventní koncerty pěveckých sborů v kostele sv. Ignáce.

ky na náměstí denně od 9 do 18 hodin,
ve všední dny s programem od 16 hodin, o víkendech již od dopoledne. Na
Štědrý den už na náměstí nebudou trhy, ale od 11 do 15 hodin atraktivní živý betlém Jaroslava Stejného. Večer
pak zakončí tradiční půlnoční Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Ignáce.
Město Chomutov k této příležitosti vydalo krásné pohledy s vánočními motivy a ve stánku Ježíškovy pošty budou
k prodeji i s novými kalendáři. Zároveň

Chomutovské Vánoce začínají v neděli
1. prosince programem už od 10 hodin
a od 17 se chystá rozsvícení vánočního
stromu, městské výzdoby a první svíčky na velkém adventním svícnu. „Ještě
před tím však dojde k naražení prvního
sudu piva z nového chomutovského pivovaru. Jako tradičně bude vše korunováno
oblíbeným ohňostrojem a od 18 hodin se
v kostele svatého Ignáce uskuteční první
adventní koncert,“ říká primátor Mareš.
Po celé tři týdny budou otevřené stán-

Metropolnet, a. s. darovala
počítače ZUŠ Evy Randové
Magistrátem v Ústí nad Labem
vlastněná společnost Metropolnet, a.s. věnovala 10 ks kompletních PC sestav s příslušenstvím
Základní umělecké škole Evy
Randové v Ústí nad Labem.
Zeptali jsme se výkonného ředitele
Metropolnetu Raula Cruze, co společnost k tomuto daru vedlo. „Metropolnet, jako každý rok, provádí obměnu výpočetní techniky na Magistrátu města Ústí nad Labem“, říká ředitel Raul Cruz.
„Před likvidací vyřazené techniky vždy
provádíme výběr, jestli by se z úřadu stažená technika dala ještě využít v méně náročném provozu, kterým nasazení v ZUŠ nepochybně je. V druhém pololetí tohoto roku těmto našim kritériím
vyhovělo deset kompletních PC sestav
s monitory a drobným příslušenstvím. Jedná se sice o vyřazenou techniku, hardwarová konfigurace je však poměrně slušná
pro další použití v domácích podmínkách,
pro připojení na internet, využití kancelářského balíku i pro hraní méně náročných
her. Byla by škoda takovéto počítače likvidovat a proto je nabízíme formou daru
Základní umělecké škole Evy Randové“.
„Byli jsme osloveni panem ředitelem
ZUŠ Bc. Markem Korbélyim s dotazem,

Na snímku zleva Michal Mohr, Bc. Marek Korbélyi a Raul Cruz.
zda bychom neměli vyřazené počítače pro jejich potřeby a dotaz padl právě
v pravý čas“, dodává vedoucí obchodu
Metropolnetu Michal Mohr. „S panem
ředitelem jsme dohodli termín dodávky
a v současné době jsou již počítače umís-

těny v ZUŠ“. „Výpočetní technika darovaná Metropolnetem nahradí v ZUŠ
dosud provozované zastaralé typy PC
a umožní další bezproblémový provoz
ZUŠ Evy Randové“, dodává ředitel Bc.
Marek Korbélyi.

Zatímco venku už je sychravý podzim, uvnitř Městských lázní v Ústí nad Labem je příjemně teplo. Secesní budova z počátku minulého století nabízí plavání v bazénu, saunu, dva ochlazovací bazénky i občerstvení. Bližší inho najdete na ww
formace včetně provozní doby a vstupného
www.msul.cz. Ve dnech 29. listopadu a 31. prosince 2013
jjsou
ou v Městských lázních sanitární dny.

inzerce

www.centropol.cz

Městské služby zvou do lázní

zde budou k dostání vánoční hrnečky
s motivem města. Návštěvníci trhů je
budou moci zakoupit i přímo s nápoji u ostatních stánků, jak je to zvykem
v blízkém Německu. „Advent je období
očekávání vánočních svátků, proto z hektických dnů a spěchu před Vánocemi přijďte se svými blízkými na náměstí, zastavte
se a setkejte se s přáteli u klobásy a svařáku za doprovodu vánočních koled a načerpejte zde dobrou náladu, atmosféru a síly. Přeji vám všem krásné nejen Chomutovské Vánoce,“ dodává primátor Mareš.


Ústecký kraj

„Otevírání nových obchodních trhů“
CZ.1.07/3.2.06/03.0033
Projekt je zaměřen na pomoc při získávání nových segmentů trhu v netradičních
destinacích. Cílem je dosáhnout zlepšení exportních možností MSP v ÚK.
Na základě odborných studií a šetření budou v projektu zpracovány studijní
opory zabývající se možnostmi získávání nových evropských trhů, zakládání firem
v onshore zemích (tj. v zemích standardního zdanění), dále podporou podnikání
a exportu, financování exportu, novými trendy marketingové komunikace
a problematikou obchodu s vybranými zeměmi třetího světa.
Pokud Vás cíle projektu zaujaly a máte zájem si rozšířit své kompetence v dané
oblasti, kontaktujte projektový tým na emailové adrese info@nove-trhy.cz,
případně získejte více informací
na našich webových stránkách www.nove-trhy.cz.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

útulkům pro opuštěná zvířata i lidem,
postiženým červnovou povodní. Dá
se říci, že pomoc Metropolu šla napříč
celým Ústeckým krajem.
 Proč vydavatelství vyhlašuje anketu Osobnost roku Ústeckého kraje?
Protože mezi námi žijí talentovaní

Ing. Jiří Morštadt

vyhlášeny čtyři kategorie, letos je
jich pět. Nově jsme zařadili, nejen
s ohledem na povodně, Osobnost
roku Ústeckého kraje 2013 za dobrý skutek. Máme radost, že se oba
projekty setkávají s rostoucí podporou našich čtenářů a všichni v redakci se těšíme na slavnostní vyhlášení osobností za rok 2013, které se uskuteční na zámečku Větruše v Ústí nad Labem.
(met)

Hlasujte v anketě Osobnost roku Ústeckého kraje 2013

Vážení a milí čtenáři,

šenosti rozvoji regionu a posilují jeho dobré jméno v doma i v zahraničí. V každé z pěti vyhlášených kategorií je na anketním lístku pět jmen.
Zakroužkujte prosím toho kandidáta,
který si to podle vašeho názoru nejvíc

zaslouží. Pokud máte jiný tip, vepište
ho do volného 6. pole u každé z kategorií a na mail: redakce@tydeniky.cz
pošlete stručnou charakteristiku vámi nominovaného kandidáta. Anketní lístek prosím zašlete na adresu:

Kategorie podnikání a management

Kategorie veřejná správa

Kategorie kultura

 Edita Brejchová, Top stylista, od
roku 2013 spolupracuje se salonem
Jasmin v Děčíně. Po vyučení kadeřnicí nastoupila do Hygie v Ústí
nad Labem, od roku 1975 se účastnila pravidelných stáží v uznávaných kadeřnických salonech. Založila a vedla technický tým trenérů
České a Slovenské republiky.
 Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., předseda představenstva a generální
ředitel Český porcelán, a. s., Dubí.
Celý život působí v jednom podniku, prošel nejrůznějšími pozicemi
od výrobních po manažerské, od
roku 1988 vede společnost bez zahraničního kapitálu a bez dluhů.
Ústecká UJEP mu udělila čestný titul doktor honoris causa.
 Ing. Aleš Graf, MBA, předseda
představenstva a ředitel společnosti CENTROPOL ENERGY, která je
největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu s tržbami
6 miliard korun za rok 2012 a patří
mezi CZECH TOP 100. Letos začala
společnost poskytovat služby mobilního operátora.
 Naďa a Jiří Moravcovi, majitelé
Atelieru Moravec Teplice. Podnikání zahájili v roce 1993 založením
krejčovské dílny. V roce 2001 otevřeli salon Moravec, který po šesti letech zrekonstruovali a přejmenovali na Couture Atelier Moravec,
který zvítězil v celostátní soutěži
Svatební šaty.
 Ing. Jiří Markuci, generální ředitel AGC Automotive Czech a.s., člen
skupiny AGC. Závod pod jeho vedením významně zvýšil výrobní kapacitu a dnes zaměstnává téměř 1 900
lidí. Jde o největší závod v oblasti
výroby autoskel v Evropě.

 plk. generálního štábu Ing. Rostislav Domorák, ředitel Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem a tým jeho spolupracovníků.
Absolvent Vojenské školy ve Vyškově, v armádě prošel řadou funkcí,
motivuje ho práce s lidmi a možnost
pomáhat jim v krizových situacích.
 Mgr. Ladislav Chlupáč, od roku
2002 starosta Litoměřic, původním
povoláním učitel, před vstupem do
komunální politiky působil jako ředitel Základní školy v Ploskovicích.
Pod jeho vedením zažily Litoměřice nebývalý rozvoj. Díky kvalitním
projektům se v Ústeckém kraji zařadily mezi nejúspěšnější žadatele
o evropské dotace.
 Václav Kovařík, starosta obce Křešice. Povodně v letech 2006
a 2012 zažil jako občan, letošní
červnové jako starosta. V obci bylo pod vodou 265 nemovitostí.
Z 1 450 obyvatel 1 050 evakuovali. Voda napáchala škody za 271 milionů korun, z toho 27 milionů na
obecním majetku.
 plk. Mgr. Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR
Ústeckého kraje a tým jeho spolupracovníků. Ve služebním poměru u policie je od roku 1986. Prošel
různými řídícími funkcemi, na sever Čech na post šéfa krajské policie přišel z Ostravy.
 plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje (HZS ÚK). Před dvaceti lety, v roce 1993, nastoupil profesionální dráhu hasiče u HZS okresu
Teplice. Motivující je pro něho dobrá funkčnost HZS a složek IZS a prospěšnost občanům kraje při ochraně jejich životů, zdraví a majetku.

 Rocková skupina Kabát vznikla
před třiceti lety v Teplicích (1983). Zakladateli jsou Milan Špalek a Tomáš
Krulich, duo později doplnili Radek
„Hurvajs“ Hurčík, Josef Vojtek a Ota
Váňa. V této sestavě hrají od roku
1990. Kabáti dosud prodali přes milion alb. V roce 2003 získali Českého
slavíka, dnes jich mají ve sbírce osm.
 Anna Klamo, sólistka opery Severočeského divadla, s.r.o. V Ústí nad Labem se poprvé představila v roce 1999
rolí Musetty v Pucciniho Bohémě. Anna Klamo je laureátkou mezinárodních pěveckých soutěží Antonína Dvořáka a Emy Destinnové, nositelkou Ceny Thálie a držitelkou titulu Absolutní vítěz mezinárodní pěvecké soutěže
Franze Lehára.
 Charles Olivieri – Munroe, čestný šéfdirigent Severočeské filharmonie Teplice, v jejímž čele stál 16 let.
Vystudoval klavírní hru na Královské hudební konzervatoři a Univerzitě v Torontu, kde vyrůstal. Během jeho působení v Teplicích Severočeská
filharmonie rozšířila obsazení a její
mezinárodní prestiž vzrostla.
 Václav Neckář, zpěvák a herec
(23. října oslavil 70 let), čestný občan
města Ústí nad Labem, kde vystudoval Gymnázium Jateční. Po dlouhé nemoci a rehabilitaci se vrátil na pódia
a po sedmnácti letech vydal album
Oči koní. Se vstupem do nového tisíciletí přišel Neckářův comeback. Jako
herec se proslavil např. rolí ve filmu Jiřího Menzela Ostře sledované vlaky.
 Ladislav Muška, spisovatel a operní zpěvák oslavil 17. září 85 let. Je
autorem více než 30 knih, přičemž
většina se odehrává na území Ústeckého kraje. Ladislav Muška spolupracuje se Severočeskou vědeckou

TROPO

L pomáh

Kategorie sport
 Simona Baumrtová, nejlepší současná česká plavkyně, členka TJ Slávie
Chomutov. Tříletou Simonu přivedl do
bazénu její tatínek a dnes trenér Tomáš Baumrt. V roce 2005 vyhrála svůj
první mistrovský titul na trati 100 m
znak v žákovské kategorii a kvalifikovala se na EYOF, což byla její první
reprezentační akce. Od té doby sbírá
jedno ocenění za druhým.
 Tereza Fišerová, juniorská reprezentantka ČR na divoké vodě. Na kontě má čtyři tituly mistryně České republiky. Letos vybojovala první místo na Mistrovství světa juniorů, třetí
místo na Mistrovství Evropy juniorů
a v celkovém pořadí Českého poháru
stanula na desátém místě. Závodí za
Klub Kanoistika Roudnice nad Labem.
 Mgr. Vladimír Slavík, předseda
sportovního klubu Parta Litoměřicko, pořádá přebory mentálně postižených sportovců. Kategorie plavání
zdravotně znevýhodněných sportovců se zúčastnily speciální školy, ústavy sociální péče a učiliště z okresů Litoměřice, Teplice, Chomutov, Děčín
a Ústí nad Labem. Celkem se přihlásilo téměř 100 závodníků.
 Zdeněk Ščasný, hlavní trenér FK
Teplice. Čtyři roky hrál za Duklu Praha, šest let za Spartu, čtyři roky za Bohemians, dva roky za kyperský Anegennisis Dherinia. Má čtyři reprezentační starty. Trenérskou kariéru začal
v roce 1993 v Roudnici nad Labem,
trénoval Blšany a Ústí nad Labem. Pod
jeho vedením se stal teplický fotbal
opět fenoménem.

 Lucie Záleská, cyklistka z Blšan, na
vrcholných světových a evropských akcích získala deset medailí. A to teprve
končí v kategorii do 23 let. Z evropského šampionátu na dráze do 23 let z Portugalska si v červenci přivezla hned tři
cenné kovy. Závodí za Duklu Praha.
Kategorie dobrý skutek
 pprap. Martin Dohnal, policista
z Územního odboru Louny, a Radek Sismilich, strážník Městské policie Louny, při povodních 2013 vytáhli tonoucího z rozvodněné Ohře. Šlo o devětadvacetiletého muže z Lounska.
 Petr Měsíc, teplický radní a zastupitel. Odměnu radního si nenechává pro
sebe. Pomáhá rodinám Masnicových
z Proboštova a Třískových z Krupky,
které pečují o postižené děti. V dárcovství hodlá pokračovat i po skončení volebního období.
 Mgr. Ladislav Nádvorník, ředitel Salesiánského střediska Štěpána Trochty
v Teplicích, dlouhodobě a úspěšně pracuje s dětmi, zejména ze sociálně slabých rodin. Ve středisku funguje Klub
Motýlek, Klub Luna a Klub Abalone,
nízkoprahové kluby pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi a kapela Descontrol.
 Richard Kereš a Lukáš Tapušík, zaměstnanci AGC Flat Glass Czech, a. s.,
nasadili vlastní životy, aby pomohli zachránit kolegu. Richarda Kereše hospitalizovali po obětavém zásahu na ARO s umělou plicní ventilací
a kompletní resuscitační péčí.
 nprap. Bc. Petr Hančl zachránil topícího se muže u zdymadel v Terezíně. Odřízl provaz u člunu, na kterém
se tonoucí škrtil. Přitáhl jej pomocí hasičské hadice k sobě a vytlačil ho po
žebříku nahoru. Muže převezla RZS
do nemocnice.

Osobnost roku Ústeckého kraje 2013
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Mgr. Ladislav Chlupáč

Anna Klamo

Tereza Fišerová
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Mgr. Ladislav Nádvorník
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Jméno a adresa tipujícího:

6..
6

Mediální
partner:

6. lítek zašlete nejpozději 31. prosince 2013 na
6.adresu
Anketní
METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem,
hlasovat můžete rovněž prostřednictvím zpravodajského portálu www.tydeniky.cz.
Partneři:

knihovnou jako porotce v literárních soutěžích i jako účastník besed
a autorských čtení. Je předsedou Severočeského klubu spisovatelů.

a pozvánka na slavnostní večer vyhlášení vítězů, které bude ve čtvrtek
13. února 2014 na výletním zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Sever.

á

jekt ME
ro

předkládáme vám nominace 3. ročníku projektu Osobnost roku Ústeckého
kraje 2013. Jeho cílem je ocenit práci
lidí, kteří dávají svůj um, síly a zku-

METROPOL CENTRUM, Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem do
30. 12. 2013. Hlasovat můžete také
na www.tydeniky.cz. Na pět vylosovaných čtenářů čekají hodnotné věcné odměny z Českého porcelánu Dubí

hlasujte také na www.tydeniky.cz

 V čem letos Metropol pomáhal?
Bylo toho opravdu hodně. Pomohli jsme Azylovému domu pro ženy
a matky v Lovosicích, Domovu pro seniory ve Varnsdorfu, Dětskému domovu v Lipé u Šluknova, se startem nové
veterinární kliniky v Ústí nad Labem,

a šikovní lidé, kteří dávají svůj um,
síly a pomoc společnosti a veřejnost
o nich často neví. Jsou to hrdinové
všedních dnů, nečekají žádnou odměnu ani poděkování. Prostřednictvím ankety chceme na jejich činy
upozornit, pro vítěze uspořádáme
galavečer s programem jako výraz
úcty a poděkování.
 Chystáte letos nějakou novinku?
Ano, v uplynulých ročnících byly

nominovaní

Rok se s rokem sešel a je tady už 3. ročník čtenářské ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2013. Tato událost patří do projektu Metropol pomáhá, který
založil ředitel našeho vydavatelství Ing. Jiří Morštadt.

Osobnost roku Ústeckého kraje 2013

Projekt Metropol pomáhá má za sebou další úspěšný rok
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Kontakt pro podnikatele a firmy: inzerce@tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

www.kr-ustecky.cz

Krajský úřad Ústeckého kraje
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Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Prezident Miloš Zeman navštívil Ústecký kraj
Na pozvání hejtmana Oldřicha Bubeníčka pobýval koncem října prezident ČR Miloš Zeman s chotí Ivanou na oficiální pracovní návštěvě Ústeckého kraje. Během ní navštívil závody, místa a města v šesti okresech našeho regionu. K návštěvě se vracíme alespoň několika fotografiemi.

O besedu s prezidentem měli studenti Univerzity J. E. Purkyně opravdu mimořádný zájem.

Mezi horníky povrchového lomu Bílina na Teplicku.

Prezidenta Miloše Zemana přivítal před ústeckým hejtmanstvím Oldřich Bubeníček.

Prezident se podepsal také do Pamětní knihy města Litoměřice.

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Hejtman jednal na severu kraje
o tamních aktuálních problémech

V pondělí 4. listopadu zavítal hejtman Ústeckého kraje na pozvání starostů do dvou měst ve Šluknovském výběžku.
Program návštěvy Varnsdorfu a Krásné Lípy se skládal z pracovních jednání s představiteli obou měst, z prohlídek
krajských zařízení působících ve městě Krásná Lípa a krátké návštěvy nedávno otevřeného Křinického pivovaru.
Dopolední program začal na radnici ve Varnsdorfu, kde
starosta Martin Louka přivítal hejtmana na společném
pracovním jednání k tématům školství a sportu. K aktuálním problémům s rozmístěním žáků uzavřené základní
školy jednal hejtman s vedením města. S předsedou varnsdorfského fotbalového klubu posléze jednal o možné
podpoře rozvoje mládežnického fotbalu v regionu Šluknovského výběžku. Dále se hejtman seznámil se záměrem
projektu na rekonstrukci tamějšího fotbalového stadionu,
aby splňoval přísná prvoligová kritéria v případě možného postupu varnsdorfských fotbalistů do nejvyšší fotbalové soutěže. Posledním tématem varnsdorfského jednání pak byla situace v sociálně vyloučených lokalitách, zejména v ulici Kovářská a jejím blízkém okolí.
Po příjezdu do Krásné Lípy poobědval hejtman se členy
Rady města Krásná Lípa. Během oběda představil starosta

Zbyněk Linhart realizovaný projekt výstavby Aparthotelu
Lípa v centru města, který byl před necelým měsícem vyhlášen v rámci soutěže ve své kategorii „stavbou roku ČR
pro rok 2013“. Starosta seznámil hejtmana s dlouhodobými investicemi v oblasti rozvoje cestovního ruchu a celkové revitalizace centra města Krásná Lípa. Následovala návštěva organizací zřízených Ústeckým krajem.
V dětském domově hejtman pozdravil přítomné děti a seznámil se s aktuálními problémy, které musí paní ředitelka řešit. Po prohlídce objektu v doprovodu městské rady
hejtman navštívil rovněž domov pro seniory, další krajskou organizaci působící v areálu zdejší bývalé nemocnice. Před rozloučením si ještě stihl prohlédnout další projekty města (bytové domy pro seniory) a krátce navštívil nově otevřený Křinický pivovar na Křinickém náměstí v centru města.

Energetické fórum nejen
o potřebných investicích

inzerce

Už třetí Energetické fórum Ústeckého kraje hostil ve čtvrtek 7. listopadu hotel Clarion v krajském
městě. Zcela symbolicky před ním
vítal účastníky elektromobil Peugeot, který dostal Ústecký kraj od
ČEZ, a s. k dvouletému využívání.
I toto vozidlo je o úsporách energie a ochraně životního prostředí.

Jak řekl v zahajovacím projevu Oldřich Bubeníček, přináší orientace na
posilování energetické soběstačnosti
obcí a měst vícenásobný užitek a peníze za energii a paliva umožňují podporovat podnikatele či zemědělce. Přispívají rovněž k vyšší energetické bezpečnosti, ochraně životního prostředí
a rozvoji zaměstnanosti. „V návaznosti na efektivní realizaci úsporných opatření je možné uskutečnit vhodný způsob
zásobování energiemi z obnovitelných
zdrojů,“ řekl hejtman.
V řadě přednášek odborníků zaujal
účastníky Energetického fóra napří-

Slavnostní chvíle pro desítky záchranářů, kterým k udělení Záslužných medailí a Medailí hejtmana blahopřála i hlava státu. Bylo to
v gotickém Hradu Litoměřice.

Kraj pomůže městu Lovosice řešit
starou ekologickou zátěž
Hejtman Oldřich Bubeníček se opětovně ujal koordinační role při řešení lovosické staré ekologické zátěže, kterou městu zanechala společnost Wowitra.
Kraj je připraven pomoci městu za předpokladu, že lovosické zastupitelstvo záležitost nebezpečných odpadů projedná a schválí finanční spoluúčast města.
Další z řady jednání o dalším postupu se uskutečnilo na krajském
úřadu 14. listopadu. Na jaře tohoto roku schválil lovosický stavební
úřad demolici objektu společnosti
Wowitra, která po několika změnách majitelů navázala na činnost
někdejšího provozu ústecké Setuzy. Při likvidaci objektu se záhy odhalily problémy s přítomnými nebezpečnými látkami z minulosti,
které je nutno adekvátním způsobem zajistit a likvidovat. Náprav-

ná opatření, jejichž uložení „známé povinné osobě“ přísluší lovosickému městskému úřadu, budou
s největší pravděpodobností finančně náročná. Pokud se realizace nechopí identifikovaný vlastník,
jsou na řadě Lovosice.
Jednání se zúčastnili zástupci vedení Lovosic a městského úřadu
společně s kompetentními zástupci krajského úřadu. O dalším postupu by mělo lovosické zastupitelstvo
jednat v polovině prosince.

ZÁMEK NOVÝ HRAD,
příspěvková organizace Ústeckého kraje
ve spolupráci s AGENTUROU ARMIGER
pořádají

7. prosince 2013
10.00 -— 17. 00 hodin
MODERÁTOR MIROSLAV ŠŠIMŮNEK
IMŮNEK
ZP
ZPĚVAČKA
ĚVAČKA MÍŠA NOSKOVÁ

Pohled na účastníky energetického fóra, které se uskutečnilo v hotelu Clarion v Ústí n. L.
klad Václav Matys z ČEZ, a.s., jenž se
obšírně věnoval modernizaci, komplexní obnově či ekologizaci a odsířování velkých elektrárenských zdrojů (Tušimice, Ledvice, Prunéřov II) nebo finišující pilotní výstavbě paroply-

nu v Počeradech. Zazněla i témata
o významných projektech ve výrobě
tepla (situace v Teplárně Trmice po
fúzi do ČEZu), problematika zásobování elektrickou energií odlehlejších
oblastí kraje a další přednášky.

VÁNO
VÁNOČNÍ
ČNÍ KONCERT
KAPELY QUANTI MINORIS
dobová hudba, adventní zvyky,
představení divadla Studna,
ohňová show, andělé na chůdách,
ochutnávka středověké kuchyně,
kejklíř, zvířátka z betlému,
řemeslný workshop,
dobové tržiště.
Vstupné zdarma
Změna programu vyhrazena

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje vyhlásil výsledky prvního ročníku soutěže Dobrá škola.
Z poháru pro vítěze, nového titulu „Dobrá škola Ústeckého kraje“
a finanční odměny se raduje Gymnázium Teplice. Celkem bylo oceněno deset nejlepších škol. Ceny
předávali náměstkyně hejtmana
pro školství Jana Vaňhová a vedoucí odboru Štěpán Harašta.

Náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová s ředitelem vítězné Dobré školy Ústeckého kraje 2013 – Zdeňkem Bergmanem.
vínov - Hamr. Trofej znázorňuje paže, které se vzpínají ze země a v rukou drží rubikovu kostku, jako symbol logiky, rozumu
a v širším kontextu i vzdělání jako
takového. Pohár je vyroben z několika druhů dřev.

Videoarchiv s jednáním
krajského zastupitelstva
Po předcházející dohodě zastupitelských klubů byly na devátém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 4. září schváleny všemi hlasy
přítomných úpravy jednacího řádu a díky tomu se mění pořizování obrazových záznamů ze ZÚK.
Usnesením 18/9Z/2013 vzali členové ZÚK na vědomí problematiku pořizování a archivace obrazových a zvukových záznamů a přenosů z jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, tedy
územně samosprávného celku.
Ve středu 30. října začal na we-

bových stránkách kraje videopřenos on-line a nově bude každý záznam z jednání vystaven ve
videoarchivu na krajských webových stránkách a bude anonymizován podle Zákona o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb.
v platném znění.

Bezpečný internet pro seniory
Po dohodě s Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje proběhne v pondělí 16. prosince ve velkém konferenčním sále krajského úřadu, v budově
A v ul. Velká Hradební, seminář s názvem Bezpečný internet pro seniory.
Senioři budou seznámeni s hrozbami, které přicházejí s nástupem nových
informační technologií. Tématem bude problematika správného zabezpečení počítače, jak reagovat na e-maily, jak správně surfovat a nakupovat
na internetu, jak zabezpečit a používat mobilní telefon a řada dalších informací. Vstup je zdarma, začátek v 10 hodin.

1. Gymnázium Teplice
2. Podkrušnohorské gymnázium Most
3. Střední průmyslová škola Ústí nad Labem
Hotelová škola, Obchodní akademie
4.
a Střední průmyslová škola Teplice
5. Střední škola technická Most
6. Střední škola stavební a technická Ústí nad Labem
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
7.
jazykové zkoušky Ústí nad Labem
8. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala Ústí n. L.
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní aka9.
demie a Střední zdravotnická škola Chomutov
Střední průmyslová škola stavební
10.
a Obchodní akademie Kadaň

ři memoranda je mimo iniciujícího
města Žatce, Ministerstva kultury
ČR, Národního památkového ústavu, Chmelařského družstva Žatec
a Chmelobrany Žatec, také Ústecký kraj, který při podpisu zastoupila radní pro oblast kultury a památkové péče Jitka Sachetová.

ANKETA
Tradiční anketa veřejnosti o Dopravce roku byla Ústeckým
krajem vyhlášena v polovině října - tentokrát pro rok 2013.
I šesté pokračování v rámci našich krajů unikátní soutěže
přinese titul pro nejlepšího dopravce z dvanácti nominovaných.

Výsledky soutěže s uvedením hlavního vítěze, držitelů dílčích
cen a Ceny odborné poroty budou vyhlášeny na slavnostním večeru, který bude 10. prosince v krajském městě. Se vším vás
podrobně seznámíme v prosincovém vydání našeho listu.

250 000 Kč
200 000 Kč
120 000 Kč
80 000 Kč

Hejtman se na tom shodl s ředitelkou Oblastní charity Ústí nad
Labem Michaelou Klapkovou Ozomovou. Tématem bylo nastavení
spolupráce s koordinační platformou státních, příspěvkových ne-

bo nestátních organizací PANEL
humanitárních organizací. Ten vystupuje jednotně k veřejné správě, v případě mimořádných událostí a krizových situací zastřešuje činnost nestátních, příspěv-

kových i státních organizací. Pro
vedení a koordinaci platformy byla navržena právě Oblastní charita Ústí n. L., která v době letošních povodní osvědčila maximální zkušenosti.

Hlasujte v anketě 6. ročníku Dopravce roku 2013
Ústeckého kraje a vyhrajte některou z pěkných cen
Vyberte ze seznamu dopravců (uveden níže) maximálně 3 dopravce, s jejichž službami jste v jednotlivých
kategoriích nejvíce spokojeni a seřaďte je od prvního do třetího místa. Hlasovat můžete do 30. 11. 2013.

Seznam dopravců Ústeckého kraje:
• ČSAD Slaný a.s. • BusLine a.s. • Autobusová doprava s.r.o. Podbořany • DP města
Děčína, a.s. • Veolia Transport Teplice s.r.o.
• DP měst Mostu a Litvínova, a.s. • DP měst Chomutova a Jirkova a.s • Autobusy KAVKA, a. s.
• DP města Ústí nad Labem a.s. • Autobusy Karlovy Vary a. s. • České dráhy, a.s.
• Vogtlandbahn-GmbH.

Spolehlivost
p

Jednání dopravní
p
obsluhy
y

1
2
3

1
2
3

Pohodlí a čistota
dopravního prostředku

1
2
3

Možnosti hlasování:
1. Poštou – soutěžní lístek zašlete
na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem. Obálku
označte výrazně a čitelně heslem
„DOPRAVCE ROKU 2013“

Celkové
hodnocení

1
2
3

Slosovací údaje:
jméno a příjmení:

2. Na webových stránkách Ústeckého kraje – www.dopravceroku.cz
3. Odevzdáním anketního lístku na
informačních místech u smluvních dopravců Ústeckého kraje.
Do slosování budou zařazeny pouze ty soutěžní lístky, které budou
řádně vyplněny všemi předepsanými údaji. Bližší informace o anketě a úplná pravidla losování naleznete na internetových stránkách
www.dopravceroku.cz.

adresa bydliště (ulice, město, PSČ):

telefon:

podpis:*

! Bez vyplněných údajů nelze lístek zařadit do losování !

Ústecký kraj

*P
Podpisem
d i
a odevzdáním
d
dá í ttohoto
h t anketního
k t íh lí
lístku
tk udělujete
děl j t souhlas
hl se zpracováním
á í V
Vašich
ši h osobních
b í h úd
údajů
jů
a použitím telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2013.

inzerce

HLASUJTE a VYHRAJTE

500 000 Kč
350 000 Kč

Oblastní charita Ústí nad Labem a Ústecký kraj se stanou partnery při řešení krizových situací a mimořádných
událostí, jakou byla například letošní červnová povodeň.

Hlasovat můžete ještě do konce listopadu,
deset vylosovaných respondentů dostane od kraje hezké věcné
ceny. Úplná pravidla 6. ročníku soutěže Dopravce roku 2013
Ústeckého kraje jsou na krajském webu nebo na speciálních
stránkách akce www.dopravceroku.cz.

600 000 Kč

Spolupráce s oblastní charitou

Chmelařství a UNESCO
Nedávno bylo v Chrámu chmele
a piva v Žatci podepsáno Společné memorandum o spolupráci při
přípravě statku Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci k podání nominační žádosti na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Mezi signatá-

1 200 000 Kč
1 000 000 Kč
700 000 Kč

Čtvrtek 31. října byl posledním
dnem, kdy mohli občané, firmy
a další dárci zasílat finanční dary
na veřejnou sbírku s názvem Konto povodně 2013 – Ústecký kraj.
Od jeho otevření až do 31. 10. na
konto přibyly peněžní dary ve výši
1 324 075 Kč.
Ústecký kraj zřídil sbírku od
7. června se souhlasem Ministerstva financi ČR s tím, že
její výtěžek bude použit na odstraňování škod z červnových povodní. Už brzy po opadnutí vody
v několika desítkách obcí rozhodli 26. června krajští zastupitelé
o rozdělení 421 tis. Kč nejvíce postiženým obcím, zbývajících více
než 900 tisíc korun bude rozděleno na dalším, prosincovém zasedání ZÚK. „Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem dárcům za příspěvek do naší sbírky“, říká hejtman
Oldřich Bubeníček. „Dík patří občanů, živnostníkům či velkým firmám a také podnikům a partnerským organizacím Ústeckého kraje i dalším dárcům. Samozřejmě, že
kromě veřejné sbírky posílaly podniky nebo kraje ČR finanční příspěvky přímo Ústeckému kraji - a bylo to
šest a půl milionu korun.“

www.kr-ustecky.cz

Do soutěže se mohly zapojit školy,
které jsou zřizované Ústeckým krajem, této možnost využilo dvaadvacet zařízení. Školy pak postupně získávaly body v jednotlivých hodnocených oblastech, např. v úspěšnosti
ve vědomostních soutěžích, ve spolupráci s vysokými školami a se zaměstnavateli, dále ve vydavatelské
činnosti, např. za vlastní školní časopis, v oblasti vzdělávacích kurzů a ve
výsledcích ve vzdělávání. Soutěž probíhala od 1. října 2012 do 31. srpna
letošního roku a patří do strategie
na zlepšení výsledků vzdělávání ve
středních školách Ústeckého kraje.
Pohár do soutěže navrhla a vyrobila Střední odborná škola Lit-

Poděkování
za dary na konto
povodeň

Webová televize Ústeckého kraje www.u-tv.cz

Gymnázium Teplice je Dobrou školou Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje
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Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla Louny,
příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 58 Louny
tel. 415 655 489

e-mail: skola@oasoslouny.cz

Pro školní rok 2014/2015 nabízíme vzdělání v následujících oborech:
v části školy Osvoboditelů 380:

v části školy Postoloprtská:

 obory středního vzdělání
s maturitní zkouškou:

 obory středního vzdělání s výučním listem:

 Obchodní akademie
(lze studovat 2 zaměření – na cestovní ruch
a informatiku)
 Ekonomické lyceum
 Strojírenství
 Veřejnosprávní činnost
 Technické lyceum

www.oasoslouny.cz

 Kominík
 Mechanik opravář
motorových vozidel
 Strojní mechanik
 Elektrikář

 Montér suchých staveb
 Instalatér
 Aranžér
 Krejčí
 Zedník

 obory středního vzdělání pro vycházející žáky
ze speciálních a praktických škol:
 Zednické práce
 Pokrývačské práce

 Šití oděvů
 Provozní služby
(dvouletý obor)

Přijímací zkoušky se nekonají.

Kontakt pro podnikatele a firmy: tel. 472 700 122, inzerce@tydeniky.cz

Den otevřených dveří 6. 2. 2014; po domluvě kdykoliv.

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

www.sszsvzss.ccz
www.szsvzs.cz

Učebnice jsou zdarma pro všechny žáky, pro žáky učebních oborů i pracovní oděv a možnost získání až tisícové odměny
za produktivní práci. Nabízíme každoroční zahraniční stáže a možnost získání oborových stipendií. Škola má vysokou úroveň
materiálního vybavení, vlastní školní jídelnu, kantýnu a domov mládeže hotelového typu. Ve svářečské škole nabízíme
žákům i veřejnosti svářečské kurzy metod MIG, MAG, WIG zakončené evropskou zkouškou.

Tříleté učební
obory

V O Š a S O Š Roudnice n. L.
OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2014/2015
® Zdravotnické lyceum
® Zdravotnický asistent
® Laboratorní asistent
® Asistent zubního technika
® Masér sportovní a rekondiční
® Ošetřovatel

perspektivní řemesla
+ závěrečná zkouška odbornosti

●
●
●
●
●

obory stavební
auto
elektro
kovo
zpracování dřeva

Zdarma učební pomůcky,
pracovní pomůcky, nářadí
a pracovní oděv!
Zajištění stravování,
možnost ubytování ve vlastním
domově mládeže!
Po skončení studia možnost
pracovního uplatnění
u firmy METROSTAV!

Lepší nabídku nenajdete!
Kontaktujte nás, dáme
Vám ještě podrobnější
informace!
Střední škola stavební
a technická Ústí n. L.
www.stsul.cz
tel: 477 753 804
e-mail: sts@stsul.cz

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Roudnice nad Labem, Špindlerova 690

SOŠ - střední odborná škola
čtyřleté maturitní obory vzdělání:

Agropodnikání
41-41-M/01
zaměření Ekonomika a podnikání
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
Dopravní prostředky 23-45-M/01
VOŠ - vyšší odborná škola
tříletý vzdělávací program:

Management firem
64-31-N/03
získání titulu „diplomovaný specialista“ DiS.
Fotbalová Farma hraje českou ligu dorostu.
Hráči mohou být ze všech oborů vzdělání SŠ.
Fotbalová příprava je zajištěna v rámci výuky.

kontakty:

tel.: 416 831 225

www.vosasos.cz, e-mail: škola@vosasos.cz

OBORY VYŠŠÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2014/2015
® Diplomovaná dentální hygienistka
® Diplomovaný farmaceutický asistent
® Diplomovaná všeobecná sestra
® Diplomovaný zdravotní laborant
® Diplomovaný zdravotnický záchranář
ář
® Diplomovaný zubní technik

®

tel.: 475 211 276 ® e-mail: studodd@szsvzs.cz

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o..
Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
Tel. 416 532 883,, sekretariat@soslovo.cz
sekretariat@
@soslovo.cz

Škola na zámku nabízí pro školní rok 2014/2015
tyto obory vzdělání
Čtyřleté obory s maturitní zkouškou – pro žáky z 9. tříd ZŠ
Tříleté obory s výučním listem – přednostně pro žáky z 9. tříd ZŠ
Dvouleté nástavbové studium – pro žáky s výučním listem
Tříleté obory s výučním listem – přednostně pro žáky
z 9. tříd základních škol speciálních

kompletní informace naleznete na www.soslovo.cz
SOŠ technická a zahradnická Lovosice má vlastní autoškolu a svářečskou školu.
Škola má možnost ubytování žáků v DM a stravování všech žáků ve vlastní školní jídelně.
Den otevřených dveří: 17. 1. 2014 nebo dle domluvy.

inzerce

Dobré ráno
ze Severu
88.8 FM, už od pěti!

>E1^DdhZ/dE1<Kha<Kh
ŬŽŶŽŵŝŬĂĂƉŽĚŶŝŬĄŶş;asW͗ŬŽŶŽŵŝŬĂŽďĐŚŽĚƵͿ
ŬŽŶŽŵŝŬĂĂƉŽĚŶŝŬĄŶş;asW͗WĞŶĢǎŶşŵĂŶŝƉƵůĂŶƚͿ
ĞƐƚŽǀŶşƌƵĐŚ
'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY:
● Lesnictví
● Ekologie a životní prostředí
● Bezpečtnostně právní činnost
● Sociální činnost

• E^dsKsDdhZ/dE1^dh/hDWZK^K>sEdz
d\1>d|,KKZp^s|hE1D>/^dD
ϲϰͲϰϭͲ>ͬϱϭ
WŽĚŶŝŬĄŶşʹĚĞŶŶşĨŽƌŵĂ
ϲϰͲϰϭͲ>ͬϱϭ
WŽĚŶŝŬĄŶşʹĚĄůŬŽǀĄĨŽƌŵĂ

aŝƚşŽĚĢǀƽ
^ƚƌĂǀŽǀĂĐşĂƵďǇƚŽǀĂĐşƐůƵǎďǇ

T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

;asW͗\ĞǌŶŝĐŬĠĂƵǌĞŶĄƎƐŬĠƉƌĄĐĞͿ

ϯϭͲϱϵͲͬϬϭ
ϲϱͲϱϭͲͬϬϭ

STŘEDNÍ LESNICKÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ ŠLUKNOV

• d\1>dKKZzs >E1^s|hE1D>/^dD
ϮϵͲϱϯͲ,ͬϬϭ
WĞŬĂƎ
ϮϵͲϱϰͲ,ͬϬϭ
ƵŬƌĄƎ
ϮϵͲϱϲͲ,ͬϬϭ
\ĞǌŶşŬͲƵǌĞŶĄƎ
ϲϱͲϱϭͲ,ͬϬϭ
<ƵĐŚĂƎͲēşƓŶşŬ;asW͗<ƵĐŚĂƎͿ
ϲϱͲϱϭͲ,ͬϬϭ
<ƵĐŚĂƎͲēşƓŶşŬ;asW͗şƓŶşŬͲƐĞƌǀşƌŬĂͿ
ϲϲͲϱϭͲ,ͬϬϭ
WƌŽĚĂǀĂē
ϲϲͲϱϮͲ,ͬϬϭ
ƌĂŶǎĠƌ
ϲϲͲϱϯͲ,ͬϬϭ
KƉĞƌĄƚŽƌƐŬůĂĚŽǀĄŶş
ϮϵͲϱϭͲͬϬϭ
WŽƚƌĂǀŝŶĄƎƐŬĄǀǉƌŽďĂ


Ústecký kraj

„Profesní rozvoj řídících pracovníků zaměřený
na aktivní strategie řízení škol
v kontextu evropské legislativy“
CZ.1.07/1.3.49/02.0008

;asW͗<ƵĐŚĂƎƐŬĠƉƌĄĐĞͿ

ϲϲͲϱϭͲͬϬϭ
ϳϱͲϰϭͲͬϬϭ

WƌŽĚĂǀĂēƐŬĠƉƌĄĐĞ
WĞēŽǀĂƚĞůƐŬĠƐůƵǎďǇ

• KKZzWZ<d/<a<K>z
ϳϴͲϲϮͲͬϬϭ
WƌĂŬƚŝĐŬĄƓŬŽůĂũĞĚŶŽůĞƚĄ
Ą
ϳϴͲϲϮͲͬϬϮ
WƌĂŬƚŝĐŬĄƓŬŽůĂĚǀŽƵůĞƚĄ
EzKds\E|,s\1
¾ sǌĚĢůĄǀĂĐşƐƚƎĞĚŝƐŬŽdZD/͗
Ϭϵ͘ʹϭϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯŽĚϵ͗ϬϬĚŽϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘
ϭϯ͘ʹϭϲ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϰŽĚϵ͗ϬϬĚŽϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘
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Vzdělávání

TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY:
● Lesní mechanizátor
● Pečovatelské služby
● Pekař

• KKZzs
ϲϯͲϰϭͲDͬϬϭ
ϲϯͲϰϭͲDͬϬϭ
ϲϱͲϰϮͲDͬϬϮ
ϲϱͲϰϭͲ>ͬϬϭ

DVOULETÉ UČEBNÍ OBORY:
● Lesnické práce
● Práce ve stravování

„S výstavbou malých vodních elektráren máme bohaté zkušenosti. Jen na Labi jsme jich v poslední době budovali šest,
z nichž většinu jsme již dokončili. Štětí je
ovšem výjimečné v tom, že ho stavíme tzv.
na klíč. V praxi to znamená, že zajišťujeme celou realizaci od prvního kopnutí do
země po konečné zprovoznění elektrárny.
Nyní zahajujeme montáž dvou třílopatových turbín, díky kterým by měla elektrárna dosáhnout výkonu 6 MW,“ říká Jiří
Škranc, vedoucí projektu z divize 6 společnosti Metrostav, která stavbu buduje ve sdružení se společností Zakládání
staveb. „Z provozu elektrárny budeme financovat neziskové aktivity v partnerství
s Nadačním fondem Klíček, například dětskou hospicovou péči. Síla Labe tak bude
užitečná hned dvakrát. Jednak vyrobí ekologicky čistou energii a jednak přispěje na
dobrou věc,“ doplňuje Marek Černocký
z obecně prospěšné společnosti Energeia, která je objednatelem a budoucím
provozovatelem elektrárny. Více informací na www.metrostav.cz. (od dop.)

^ƚƎĞĚŶşƓŬŽůĂŽďĐŚŽĚƵ͕ƎĞŵĞƐĞů͕ƐůƵǎĞď
ĂĄŬůĂĚŶşƓŬŽůĂ͕jƐƚşŶĂĚ>ĂďĞŵ͕
ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ
<ĞƉůĞƌŽǀĂϳ͕ϰϬϬϬϳjƐƚşŶĂĚ>ĂďĞŵ
d>͗͘ϰϳϱϲϲϵϭϲϭ͖ϰϳϱϯϭϲϵϳϭ
ĞͲŵĂŝů͗ƌĞĚŝƚĞůΛŽďĐŚŽĚŶŝƐŬŽůĂ͘Đǌ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽďĐŚŽĚŶŝƐŬŽůĂ͘Đǌ
WZKa<K>E1ZK<ϮϬϭϰͬϮϬϭϱE11D͗

NĚKTERÉ OBORY BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK
Zajišťujeme: Ubytování a celodenní stravování žáků.
Po telefonické domluvě je možná návštěva školy celoročně, e-mail: info@lesnicka-skola.cz, tel. 412 314 027

Štětí | Stavbaři Metrostavu na začátku
listopadu dokončili hrubou stavbu objektu malé vodní elektrárny Štětí na Litoměřicku, a dohnali tak zpoždění, které způsobila červnová povodeň. Díky
jejich týmové práci a vysokému nasazení mohli vzápětí na staveniště při
pravém břehu Labe nastoupit technologové a zahájit montáž turbín. Malá
vodní elektrárna Štětí bude mimořádnou ekologicky šetrnou stavbou, která
přinese energii z obnovitelného zdroje
i prostředky pro charitativní účely.

www.lesnicka-skola.cz

Stavbaři dohnali
skluz způsobený
povodní

Auto Grál s.r.o., Přístavní ul. 837/85, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 475 201 527, www.autogral.cz
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Realizací projektu nabízíme řídícím pracovníkům škol nástroj
(vzdělávací moduly), umožňující marketingové řízení školy.
Osvědčené, přesto v oblasti školství nové pohledy, nápady a techniky vycházející
z privátního sektoru, které umožňují efektivní strategie řízení, plánování,
ale také vyhledávání úsporných řešení a získávání nových finančních prostředků
nezávisle na zřizovateli. Klientský přístup, inovace, znalost nejnovější legislativy
a legislativních postupů EU, to jsou možnosti zlepšení v přístupu řízení
moderní školy, které nabídnou vzdělávací produkty projektu.
Veškeré další informace najdete na: www.rozvojridicichpracovniku.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Stále svěží informace

Nové BMW X5

www.autogral.cz

Radost z jízdy

NOVÉ BMW X5.
Segment SAV by bez něj neexistoval. On však není jenom zakladatel, ale i lídr, který sleduje moderní trendy a nadále je ve všem o krok před ostatními.
Nemusíte si vybírat mezi vozem, který klade důraz jen na dynamický projev jízdy, nebo automobilem, jenž v sobě spíše snoubí elegantní design
s komfortními prvky či využívá nejmodernější technologie. Vše totiž najdete v novém BMW X5. Výkon, efektivitu, jízdní dynamiku,
pohodlí nebo všestrannost opět posunuje na zcela novou úroveň.Toto SAV zkrátka nabízí výjimečnost ve všech oblastech, ve kterých ji očekáváte,
a to jak při jízdě ve městě, tak na horách. Více informací Vám podají naši prodejci.

UKAZUJE CESTU. A MNOZÍ HO NÁSLEDUJÍ.
BMW ConnectedDrive

inzerce

Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO 2 nového BMW X5: 5,7–10,5 l/100 km, 149–244 g/km.

Nové BMW X5

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

www.autogral.cz

Radost z jízdy

Ve spojení s Vaším světem.
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Vážení a milí čtenáři
a příznivci Metropolu,

kaleidoskop

noviny METROPOL

vstupujeme do adventního období,
tedy do doby očekávání, které vyvrcholí příchodem Vánoc. Křesťané
mají tuto dobu spojenou s narozením spasitele, velikou oslavou a díkůvzdáním.
Jsem přesvědčena o tom, že nějakého mesiáše, a to bez hledu na
víru, by tento, po mém soudu poblázněný a hektický svět, víc než

potřeboval. Hodnoty jsou všelijak
pokřivené, člověk je často člověku
vlkem, jen málo lidí dokáže druhým nezištně pomoci.
Adventní doba by měla být především o pokoji mysli, usebrání se,
o revizi vlastního života. Kdo jsem,
kam směřuji, kolik dobra přináším
svému okolí v rodině, na pracovišti, ve společnosti, komu ještě mohu
být užitečná. Z vlastní zkušenosti
vím, že ten, kdo dává, bývá o to více obdarován. Nemám teď na mys-

li hmotné statky, ale skvělý pocit,
že jsem někoho svojí přítomností
a účastí potěšila, přinesla radost do
všedních, jednotvárných dnů, byť
by to bylo jenom milým úsměvem,
pohlazením, vlídným slovem a stiskem ruky.
A tak se, zvláště v této době, přimlouvám za to, abychom si udělali čas a rozpomněli se na to, že
na nás možná v dětském domově,
v léčebně dlouhodobě nemocných,
na ubytovně, v domově pro senio-

ry nebo útulku pro opuštěná zvířata, někdo čeká. Věřte, že když jeho očekávání naplníte, budete se
cítit šťastnější a pohled na svět
pro vás hned získá jiný, přátelštější rozměr.
Příjemné prožití adventního času
s dobrými skutky vám všem za celý
tým tvůrců dnešního vydání přeje
Ladislava Richterová
šéfredaktorka
richterova@tydeniky.cz

Lenka Graf: Kdyby lidé více zpívali, bylo by na světě líp
Všechny volné židle, co jich jen ve čtvrtek 24. října v podvečer v Muzeu
města Ústí nad Labem bylo, snesli zaměstnanci do Císařského sálu. Takový byl zájem veřejnosti o Podzimní recitál, který se svými hosty připravila Lenka Graf. Byl to nádherný umělecký zážitek a Metropol se hlavní
protagonistky zeptal, jak se zpěvem a láskou k hudbě začínala a kdy se
můžeme těšit na další vystoupení.

staň se fanouškem na www.facebook.com

 Co vás přivedlo k povznášejícímu koníčku - hudbě a ke zpěvu?
U mě to byl vliv rodiny. Už od šesti let jsem hrála na pianino, navštěvovala jsem základní školu s rozšířenou hudební výchovou, zpívala
jsem v různých sborech, docházela na výuku klavíru a zpěvu do ZUŠ.
Zpívala jsem si vlastně pořád, proto
jsem si zvolila při studiu na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně jako obor hudební výchovu a český jazyk. Na fakultě fungoval sbor
Chorea Academica, kde jsme zpívali
společně s učiteli a absolvovali jsme
i zahraniční zájezdy. Byli jsme napří-

klad na Maltě či ve Spojených státech amerických.
 To byl sborový zpěv. Kdo vás připravil na sólovou dráhu?
V Ústí to byla paní učitelka Jana Scholzeová , kolegyně ze ZUŠ
a v Praze paní profesorka Vrchotová- Pátová , která působila na HAMU, kde jsem také absolvovala čtyřsemestrální studium pro pedagogy
v Metodickém Centru. Potom jsme
s manželem nějakou dobu pobývali
na Novém Zélandě, po návratu jsem,
myslím úspěšně, rozšiřovala německou módní značku v ČR, pak přišly
děti, ale láska k hudbě a ke zpěvu
ve mně byla pořád. A tak, když jsme
s rodinou před pěti lety začali na zimu pravidelně jezdit na Floridu, stala jsem se studentkou v programu
CCD na State College of Florida ve
městě Bradenton. Tamní přístup pedagogů mne uchvátil. Člověk nic nedostal zadarmo, zato vedení a péče
byly vynikající. Zde se mi dosud velmi nadšeně věnuje Melodie Dickerson, programová ředitelka pro sborový i sólový zpěv.
 Jak se v Americe měří úspěchy?
Každý rok probíhá na všech univerzitách USA celoplošná soutěž studentů, NATS ( National Association of Teachers of Singing), účastnila jsem se jí a hned napoprvé jsem
byla druhá ve své kategorii – dospělí/ženy - a v roce 2012 dokonce
první . To zaručovalo postup z TBNATS ( oblast Tampa Bay), do dal-

šího kola, které probíhalo v Alabamě. Tehdy zde byly zastoupeny čtyři státy – Florida, Alabama, Georgia
a Puerto Rico.
 Proč vám učarovala právě klasická hudba a máte nějaký vzor?
Jsem nadšená posluchačka především opery, ale ráda si zazpívám
i některé árie z operety a muzikálu. Zkrátka všechno, co obsáhne
můj lyrický soprán. Mým velkým
vzorem je Renée Flemingová, kterou si nikdy, když mám příležitost,
nenechám ujít.
 Co vám zpěv přináší?
Štěstí, uvolnění, relax, radost. Vždycky se příjemně uvolním a nabiji pozitivní energií.
 Máte pro svého koníčka posluchače a podporu doma?
To ano a velikou. Manžel i děti mi
nesmírně fandí a pomáhají.
 Takže budete mít v rodině následovníky?
Zdá se, že ano. Dcera Karolína hraje

už tři roky na kytaru a společně se
synem Adamem teď naléhají, abych
je začala vyučovat hře na pianino.

 Míváte při vystoupeních na veřejnosti trému?
Jejda a velikou. Jakmile se ale rozezpívám, jde stranou a snažím se co
nejlépe vystihnout záměr autora.
 Kdo vám s přípravou podzimního recitálu pomáhal?
Výběr skladeb pro koncert připravila Jana Scholzeová, u klavíru usedl vynikající profesor Václav Krahulík a střídavě i společně se mnou
zpívaly Hana Mokrišová a Kateřina Pavelková. Nesmím opomenout,
že na konzultace jsem docházela
na zdejší pedagogickou fakultu za
PhDr. Dagmar Zelenkovou, Ph.D.
Těm všem patří můj veliký dík,
stejně jako publiku, které bylo velmi vnímavé a pozorné.
 A kdy se můžeme těšit na další
koncert?
Zhruba za rok touto dobou.
Text: Metropol, foto: Petr Berounský

„Zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti
podniků v dopravě“
CZ.1.04/1.1.06/52.00032
V listopadu 2013 úřad OHK UL úspěšně ukončí realizaci projektu
s cílem vytvářet podmínky pro zvyšování kvality a bezpečnosti
v silniční přepravě a zároveň v aktuální době finanční krize zvyšovat,
díky aktivitám projektu, udržitelnost pracovních míst.
V průběhu projektu bylo vzděláváno celkem 3 393 zaměstnanců
patnácti členských firem působících v oblasti dopravy
v Ústeckém a Libereckém kraji.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ústecká muzejní knihovna zve veřejnost k návštěvě
Muzejní knihovna se začala v Muzeu města Ústí nad Labem budovat od jeho založení
v roce 1876. Knihovna je dnes přístupná zájemcům o historii nebo přírodu Ústecka a severozápadních Čech z řad široké veřejnosti,
kterým je k dispozici více než 50 000 svazků
knih, novin a časopisů z období od počátku
19. století do současnosti.
Fond je rozdělen do tří celků: fond časopisů, regionální literatury a tzv. odborná knihovna. Součástí knihovny je i sbírka starých tisků, tu tvoří skoro
2 000 svazků knih psaných převážně německým
nebo latinským jazykem, asi padesát svazků jsou
rukopisné kodexy. Nejstarší knihu sbírky představuje Zrcadlo historie bratra Vincenta z kazatelského řádu dominikánů z roku 1473. Nejstarší česky
psanou knihou je Bible benátská vytištěná v roce 1506 tiskařem Petrem Liechtensteinem v Benátkách. Vzácné jsou rukopisné gotické zpěvníky

Nejstarší známé vyobrazení ústeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie z konce 15.století z rukopisného zpěvníku (kancionál) literátského bratrstva.
literátského bratrstva z Ústí nad Labem z konce
15. století. O fyzický stav vzácných knih pečuje
knihařská a konzervátorská dílna.
Oborově je knihovna zaměřena zejména na historickou a vlastivědnou literaturu vztahující se
k Ústí nad Labem a k severozápadním Čechám,

Konzervátorka papíru Libuše Benešová při práci.
další specializací je odborná a dobová literatura
k dějinám německy hovořících obyvatel českých
zemí. Mimo standardní literatury jsou ve fondu
zastoupeny i vzácnější staré adresáře, telefonní
seznamy, jízdní řády, reklamní materiály a další
dobové materiály. Fond knihovny obsahuje i odborné publikace z vědeckých oborů v muzeu zastoupených, jako jsou historie, archeologie, ge-

ologie a další přírodní vědy, dějiny umění atp. Je
zde také možné nalézt více než 600 titulů historických novin a časopisů, více než 60 titulů periodik je stále průběžně odebíráno.
Všechny publikace se půjčují jen k prezenčnímu studiu do studovny, kde mohou návštěvníci využívat i další knihovnické služby. Základní
informaci o knižním fondu lze najít v katalogu
knihovny na webových stránkách muzea, částečně také v Souborném katalogu ČR, přehled
nových knih je zveřejňován na facebooku ústecké muzejní knihovny. Ve studovně je k dispozici osmnáct studijních míst s možností připojení
na wifi a jedno místo s počítačem. Knihovna pořádá ve své studovně pravidelné výstavky knih,
vlastivědné přednášky pro veřejnost, knižní bazar a zapojuje se i do celostátních knihovnických
akcí. Otevřena pro veřejnost je od úterý do pátku (zavřeno během státních svátků) od 9.00 do
17.00 hodin.
Václav Houfek

Vydává: Severočeský Metropol, a. s., Beethovenova 215/24, Ústí nad Labem, IČO: 28668898, tel. 472 700 122, ředitel vydavatelství: Ing. Jiří Morštadt, morstadt@tydeniky.cz, šéfredaktorka: Ladislava Richterová,
e-mail: richterova@tydeniky.cz, redakce@tydeniky.cz, inzerce: Lucie Belová, belova@tydeniky.cz, inzerce@tydeniky.cz, vedoucí výroby: Jiří Vondráček, e-mail: grafika@tydeniky.cz, internet: Jakub Richter,
richter@tydeniky.cz, www.tydeniky.cz. Povoleno MK R pod číslem E 17961. Vychází každý měsíc. Distribuce: vlastní Metropol. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

