
R
oz

kl
ik

ně
te

 s
i n

ov
ou

 ru
br

ik
u 

S
P

O
R

T 
w

w
w

.t
yd

en
ik

y.
cz

ročník 7 • číslo 8 • duben 2014

www.tydeniky.cz

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Napřed jsem hasič, Napřed jsem hasič,před jsem hasičapřed jsem hasič,apřed jsem Napřed jsem hasič, před jsem hasi
otom reprezentantpotom reprezetom reprezentantm reprezentantotom reprezentanttantotom reprezentant

nstržm. Ing. Jakub Pěkný

Narozen 16. 3. 1986, absolvent FBI VŠB TU Ostrava, povolání hasič Ústeckého záchran-
ného sboru, pracoviště Teplice, reprezentant ČR v požárním sportu, držitel národního 
rekordu v běhu na 100 m s překážkami, čas 15,11 vteřin, mistr světa z roku 2012 v Tu-
recku. Ve sbírce má další medaile z domova i ze zahraničí jako sólista i člen družstva. 
Žije na Moldavě v Krušných horách, je zadaný. 

Ústí nad Labem
Masarykova 1037
tel. 724 699 357
www.lemer.cz
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Jako každoročně bude největším tahá-
kem možnost prohlídky výrobního areá-
lu s výkladem odborných průvodců, kte-
rá každoročně probíhá s využitím dvou 
přistavených autobusů. Širší veřejnost 
může do prostor závodu zavítat pouze 
v doprovodu zaměstnance, který před-
loží průkaz ke vstupu a zaregistruje se.  
Od 9.00 do 14.00 hodin bude především 
pro malé návštěvníky připraven bohatý 
doprovodný program her a kulturních 

vystoupení v režii Petra Stolaře a členů 
Divadla V Pytli, které přijíždí se svým 
vystoupení z Hrobu. Chybět nebudou 
oblíbené chemické pokusy, letos se za-
měřením na malé návštěvníky, i tradič-
ní ukázky zásahu krajských a podniko-
vých hasičů v podobě vyproštění osoby 

z havarovaného vozidla. Firma GTH ca-
tering připravuje bohatý sortiment ob-
čerstvení v podnikové jídelně i před ní, 
kde zimní téma akce netradičně doplní 
oblíbené jarní grilování. 
Věřme, že chlad bude v rukou che-
miků jen pomyslný a na Den otevře-

ných dveří, který má v chemičce již 
víc než dvacetiletou tradici, zavíta-
jí nejen zaměstnanci a jejich rodinní 
příslušníci, ale všichni, kdo mají zá-
jem seznámit se blíže s areálem fi r-
my, která je neodmyslitelnou součás-
tí města již jeden a půl století. 

Chemici zvou na Den otevřených dveří, tradičně 1. května  
Ve znamení zimy se ponese letoš-
ní Den otevřených dveří ve Spol-
ku pro chemickou a hutní vý-
robu, který proběhne tradičně 
1. května. Podtitul letošního roč-
níku zní: „Když letos žádná zima 
nebyla, tak si ji uděláme“.  

Dny otevřených dveří stanic 

Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje:

 Žatec – 20. 6. 

 Teplice – 21. 5.

 Litvínov – 1. 6. 

 Litoměřice – 6. a 7. 6.

 Ústí nad Labem – 21. 6. 

 Chomutov – 13. 6.

Krajské kolo Soutěže 

ve vyprošťování zraněných 

osob z havarovaných vozidel:

 Chomutov – 21.5.

Krajské kolo Soutěže 

v požárním sportu: 

 Podbořany – 11. 6.

j
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 Kdy jste poprvé zatoužil patřit mezi hasiče 
a kdo, nebo co vás k tomu inspirovalo?
Mezi hasiči na Moldavě jsem vyrůstal odma-
la. Můj tatínek je také hasič a dokonce trénu-
je reprezentaci dobrovolných hasičů. Takže mo-
je rozhodnutí bylo poměrně jednoduché, i když 
jsem chvíli koketoval i s fotbalem. 

 A kdy jste si poprvé oblékl uniformu?
Poprvé na vysoké škole v roce 2007, když jsem 

nastoupl do Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje. A byl to příjem-

ný pocit. I když, pracovní uniformu mám rad-
ši (smích). 
 Požární sport, který jste si vybral, má čtyři dis-

ciplíny – běh na 100 m s překážkami, štafetu na 4 x 
100 m s překážkami, výstup do 4. podlaží cvičné vě-
že a požární útok. Kterou máte nejraději a proč?
Nejraději mám výstup na cvičnou věž, asi proto, že je 
nejtěžší,  a dokonale prověří fyzickou zdatnost.

 Jak často trénujete?
Každý den. Střídám posilovnu, atletický ovál, běhám… 
Musím se udržovat v kondici.

 Jaké jsou vaše pracovní povinnosti?
Standardní, stejné jako u všech ostatních kolegů. 
Sloužím 24 hodin jednou za tři dny a k mým po-
vinnostem patří údržba techniky, výjezdy k po-
žárům apod. Napřed jsem hasič, teprve potom 
reprezentant. 

 Co vás čeká v nejbližší době?
Za chvíli (rozhovor se uskutečnil v pondělí 
14. dubna – pozn. redakce) odjíždím na čty-
ři dny na soustředění do Ostravy, kde se budu 
společně s kamarády z dalších HZS ČR připra-
vovat na reprezentační povinnosti v požárním 
sportu.

 Časem 15,11 vteřin držíte národní rekord v běhu na 
100 m s překážkami. Půjde ještě zlepšit? 
Myslím, že v čase mám ještě rezervu, tak musím tréno-
vat…

 Kdy bude další mistrovství republiky a světa v po-
žárním sportu, abychom mohli držet palce?
Národní bude koncem června v Českých Budějovicích 
společně s dobrovolnými hasiči, mezinárodní  potom na 
konci sezóny v Kazachstánu.  A to je cíl, na který se při-
pravuji.

 Zbývá vám čas i na další koníčky?
Mám rád všechny sporty. Rád si zahraju fotbal, fl orbal, 
volejbal, hokej, jezdím na kole. Fakt ale je, že už mi na 
ně moc času nezbývá.

 Na co se nejvíc těšíte?
Na sezónu, na závody, setkám se tam s kamarády, se kte-
rými jsem rád. 

Text: Laďka Richterová, foto: Miroslav Rada a archiv HZS 

Jakub Pěkný dělá čest svému příjmení, jak můžete poznat z fotografi e. V povolání hasiče dosahuje výbor-
ných výsledků, jako reprezentant v požárním sportu pak přímo skvělých. Však jsou na něj ve vedení Ha-
sičského záchranného sboru Ústeckého kraje jaksepatří pyšní. Jakubovi podobných mladých, ale i star-
ších mužů i žen je mezi profesionálními i dobrovolnými hasiči více, a tak jim chceme touto cestou podě-
kovat za služby a popřát k svátku sv. Floriána, který je jejich patronem a přpadá na 4. května. 

Napřed jsem hasič, 
potom reprezentant

Jakub Pěkný třetí stojící zprava.
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www.internethome.cz

Ten nejchytřejší
z Ústecka
u Vás doma!
za 349 Kč

Spolehlivý internet

Profesionální servis

Stabilita

800 330 073 zdarma

více na www.internethome.cz

internethome_96x240_usti.eps   1   09.04.14   11:50

v pondělí 28. 4. 2014 od 17 hod.
Materiál k prostudování bude uveřejněný týden před konáním akce

na stránkách města www.usti-nad-labem.cz

Zveme Vás
do Císařského sálu

Muzea města Ústí nad Labem
na závěrečné veřejné projednání k vypracování 

Strategie rozvoje
města do roku 2020

Projekt číslo CZ.04/4.101.89.00015 financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

PODPORUJEME

VAŠI BUDOUCNOST

www.esfr.cz

Lemer, s.r.o. - zahradní technika
www.lemer.cz
Ústí nad Labem, Masarykova 1037 • tel. 724 699 357 www.dtest.cz VÍ

TĚ
Z

•  prodej kvalitních pohonných hmot (naft a a 100% biodiesel) 
za výhodné ceny, nepřetržitý bezobslužný provoz

• mycí linka od osobních vozů po kamiony, provoz 6.00–22.00
•  výuka v autoškole – skupina B, D, T; periodické školení  řidičů; 

výuka ekonomické jízdy (úspora pohonných hmot)
• reklama vně i uvnitř autobusů a trolejbusů.

ARRIVA 
TEPLICE s.r.o.

NABÍZÍ TYTO SLUŽBY 
(možnost platby na fakturu):

E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice

)) pohonné hmoty, myčka: 724 676 006; hana.slamova@arriva.cz
)) autoškola: 724 676 011; antonin.vohradsky@arriva.cz
)) reklamy: 724 676 034; petra.maresova@arriva.cz

AUTOŠKO L A DISK
 603 267 228 www.asdisk.cz

Ústí nad Labem
• Dům kultury, Velká Hradební 19 • Větrná 8

Litoměřice
• Kulturní dům, ul. Na Valech 2028
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Naší základní činností je zajišťování 
a výdej léčivých přípravků, prostředků 
zdravotnické techniky a volně prodej-
ných doplňků stravy. V současné době, 
kdy se potýkáme s výpadky mnoha lé-
čiv na českém trhu, stále častěji zpro-
středkováváme individuální dovoz lé-
čivých přípravků ze zahraničí. Zajiš-
ťujeme také objednávky přípravků se 
zvláštním režimem, například někte-
rých homeopatik a alergenů. Farma-
ceuti lékárny se nemalou měrou spolu-
podílejí na zajišťování klinických hod-
nocení, která probíhají na celé řadě 
pracovišť naší nemocnice.
Nezastupitelnou úlohu má nemocnič-
ní lékárna v přípravě individuálně při-
pravovaných léčivých přípravků (mas-
ti, krémy, prášky, roztoky, čípky, kapky, 

atd.). Připravujeme nejen přípravky pro 
dermatologické použití, ale stále častě-
ji také léčiva pro pediatrické pacienty, 
jejichž individuální příprava je z důvo-
dů malé ekonomické efektivity pro far-
maceutický velkoprůmysl nezajímavá. 
V zásobě udržujeme široké spektrum 
farmaceutických surovin a většinu pří-
pravků se snažíme pacientům připravit 
na počkání ještě týž den. Sledujeme ak-
tuální trendy v přípravě a s lékaři spo-
lupracujeme na zavádění moderních 
a inovativních receptur do praxe. Ja-
ko jediná lékárna v okrese jsme schop-
ni připravit oční kapky a další příprav-
ky, které vyžadují náročnou sterilní pří-
pravu, zajišťujeme našim pacientům 
ze sesterské nemocniční lékárny ústec-
ké Masarykovy nemocnice.

Další oblastí, kam směřuje náš zájem, 
je odborné poradenství. Stává se, že lé-
kař s přeplněnou čekárnou nemá dost 
času k podrobnému rozboru paciento-
va zdravotního problému. V některých 
oblastech se tak nabízí lékárnám příle-
žitost poskytnout pacientům možnost 
osobní konzultace s kvalifi kovaným 
odborníkem – lékárníkem.
Od ledna 2014 v naší lékárně poskytu-
jeme pacientům bezplatné poraden-
ství při odvykání kouření. Máme k dis-
pozici vyškoleného magistra, který for-
mou několika cca 20-ti minutových 
konzultací informuje pacienta o mož-
nostech a metodách při odvykání kou-
ření. Odborná školení jsme absolvova-
li v Centru pro závislé na tabáku III. in-
terní kliniky 1. LF UK a VFN na Karlově 
náměstí v Praze. Každému pacientovi 
se snažíme jeho odvykání „ušít na mí-
ru“. Ve složitějších případech samo-
zřejmě spolupracujeme s lékaři. Pomá-

háme především těm kuřákům, kteří 
sami chtějí přestat, ale nedaří se jim to, 
nebo se obávají, že to sami nedokážou. 
Do budoucna počítáme i s rozšířeným 
poradenstvím v oblasti správné životo-
správy (např. při léčbě diabetu), terapie 
obezity a dalších civilizačních chorob.
Samozřejmostí naší každodenní práce 
jsou pak konzultace v oblasti lékových 
interakcí a vedlejších účinků léčiv. Ne-
lze opominout, že jako nemocniční lé-
kárna úzce spolupracujeme se zdravot-
nickým personálem nemocnice. Téměř 
nepřetržitě poskytujeme komplexní in-
formace o správném zacházení s léčivy, 
jejich aktuální dostupnosti a cenách, 
nežádoucích účincích či preskripčních 
omezeních.
Od října 2013 mohou pacienti teplic-
ké Nemocnice s poliklinikou využívat 
nově otevřené prostory výdejny zdra-
votnických potřeb, které navazují na 
naši část veřejné lékárny v poliklinice. 

V současné době nabízíme již poměr-
ně široký sortiment zdravotnických 
pomůcek (ortézy, berle, obvazový ma-
teriál, prostředky pro stomiky a inkon-
tinenci, kompresní punčochy, tlakomě-
ry, baterie do naslouchadel…) včetně 
zdravotní obuvi a vložek do bot. K za-
půjčení nabízíme nemocniční typ od-
sávačky mateřského mléka značky Me-
dela. Ženy po ablaci prsu si u nás mo-
hou vyzvednout na poukaz či zakoupit 
prsní epitézy a zdravotní podprsenky 
fi rmy Amoena.
Stejně jako u jiných pracovišť nemoc-
nice tvoří nedílnou část naší práce také 
výuka. Podílíme se nejen na pregradu-
ální výuce farmaceutů i farmaceutic-
kých asistentů, ale také na jejich prů-
pravě specializační. Vzhledem k širo-
kému spektru činností, které na našem 
pracovišti vykonáváme, jsou pak jejich 
stáže pestré a pozitivně hodnocené.

PharmDr. David Ovčaří

Nemocniční lékárna Teplice: 
Komplexní přístup k potřebám pacientů

Nedílnou součástí souboru zdravotnických pracovišť Nemocnice Teplice je ne-
mocniční lékárna, která poskytuje vysoce specializovanou lékárenskou péči 
hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Klinická oddělení nemocnice 
obsluhujeme v nemocniční lékárně v prvním patře budovy C, na kterou nava-
zují prostory veřejné lékárny pro ambulantní pacienty v budově polikliniky.

Před společností Metropolnet, a. s., stál 
úkol vyměnit do konce měsíce břez-
na 2014 na Magistrátu města Ústí nad 
Labem více než 250 kusů PC z důvodu 
ukončení podpory operačního systé-
mu Windows XP ze strany společnosti 
Microsoft.

„ Již v lednu jsme začali zjišťovat přesné počty 
PC stanic, na nichž byl dosud oblíbený ope-
rační systém provozován,“ řekl ředitel Me-
tropolnetu Raul Cruz. „Bylo nutné udělat 

přesnou inventuru a navrhnout řešení, které 
by bylo po cenové stránce optimální. Rozhod-
li jsme se proto cca 180 kusů PC z roku 2008 
nahradit novými stanicemi a u zbylých nověj-
ších pouze vyměnit pevné disky a na ně na-
instalovat nový operační systém Windows 
7. V současné době jsou již všechny počíta-
če vybaveny operačním systémem Windows 
7 a nehrozí tedy nebezpečí zvýšeného rizika 
práce na nepodporovaném operačním systé-
mu Windows XP,“ dodává vedoucí obchodu 
Michal Mohr.

Výměna počítačů na Magistrátu města Ústí nad Labem 

Výkonný ředitel Metropolnetu Raul Cruz (vlevo) a vedoucí obchodu Michal Mohr.

Veliká radost zavládla mezi dětmi Zá-
kladní školy Paprsek ve Vojnovičově uli-
ci v Ústí nad Labem, když je ve středu 
16. dubna přišel pozdravit Josef Štolba ze 
společnosti Czech Property Investments. 
V rukou držel certifi kát na 20 tisíc korun, 
který předal ředitelce ZŠ Janě Linhartové. 

Na co škola peníze použije? Děti spontánně 
odpověděly, že na dovolenou, na kterou se 
už teď moc těší. „Je to tak, díky finančnímu 
příspěvku od CPI Reality bude moci odjet všech 
62 žáků z pěti speciálních tříd I. stupně základ-
ní školy, ve kterých se vzdělávají děti s posti-
žením, i jejich početný, nicméně nutný dopro-

vod – učitelka, asistentky, lékař - na týdenní 
ozdravný pobyt do Opárenského údolí. Pro žá-
ky to bude vítaná změna. Budou v přírodě, vý-
uka bude jiná, než ve škole, a tak je to pro ně 
svým způsobem opravdu dovolená,“ říká ředi-
telka Jana Linhartová. 
Je na místě podotknout, že Josefa Štolbu 
neviděly děti poprvé. Jeho manželka Jana 
je na škole třídní učitelkou, a tak dobře ví, 
že práce s handicapovanými školáky vyža-
duje od všech dospělých velké úsilí. Záro-
veň ale přináší radost, když se práce daří 
a děti rostou svými znalostmi a dovednost-
mi před očima. Sám Josef Štolba skromně 
dodává: „ Je to skvělý pocit, když vidíte, jak 

Společnost CPI Reality přispěla dětem z Paprsku na ozdravný pobyt

Certifi kát od společnosti CPI Reality zdobí vitrínu 
vestibulu ZŠ Vojnovičova, kde jsou uloženy nej-
cennější trofeje školy.   

Na snímku zprava: Jana Linhartová, ředitelka ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem, Josef Štolba za společ-
nost CPI Reality, třídní učitelka 2. C Jana Štolbová a Jiří Morštadt, ústecký zastupitel a ředitel vydava-
telství Metropol, které rádo ve svých tištěných i elektronických médiích zveřejňuje dobré skutky. 

Na certifi kátu se pod částkou 20 000 Kč skví pod-
pis člena představenstva CPI Reality, a. s., a gene-
rálního ředitele celé CPI Group Zdeňka Havelky. 

se děti na školu v přírodě těší. Jsem rád, že dí-
ky našemu příspěvku si ji budou moci dopřát 
opravdu všichni, včetně těch ze sociálně slab-
ších rodin.“ Skupina CPI Group nejen pro-

střednictvím společnosti CPI Reality dlou-
hodobě pomáhá těm, kteří neměli v živo-
tě třeba takové štěstí, anebo je osud pří-
liš nešetřil.



w
w

w
.zpravodajstvionline.cz

re
g

io
n

á
ln

ích
 zp

ravo
d

a
jsk

ých
 p

o
rtá

lů
6

3

04
in

ze
rc

e
Noviny Metropol na www.tydeniky.cz | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

ka
le

id
os

ko
p

Přijďte se podívat na výjimečnou putovní výstavu 
vybraných fotografi í žurnalistické soutěže Czech Press Photo. 
Výstavu pro vás do sedmi českých měst přináší Skupina ČEZ, 
generální partner soutěže Czech Press Photo.
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 8.–11. května 2014 | 10.00–22.00 hod. | vstup zdarma 
 Lidické náměstí | Ústí nad Labem

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZwww.cez.cz/cpp

2013

Ústecký kraj

Název projektu:
Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců.

CZ.1.07/3.2.06/03.0027
Realizátor projektu:

Rozvoj ústeckého regionu RUR o. s.
Během celého projektu jsme se snažili o rozvoj pracovních dovedností  zaměst-
nanců a posílení jejich konkurenceschopnosti  na trhu práce v době dlouhotrvající 
recese na evropských a globálních trzích. Vytvořili jsme 2 studijní obory. První na 
téma Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti  a druhou na téma 
Podnikové strategie a mezinárodní obchod. S těmito nově vytvořenými studiemi 
jsme seznámili zástupce cílových skupin v rámci školení, které vedli odborní lekto-
ři za spolupráce sociálních partnerů projektu.

Kontakt:
www.strategie-reseni-recese.cz • rozvoj-usteckeho-regionu@seznam.cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

603 231 286  • www.ars-usti.cz   
přijedeme, zaměříme, poradíme - ZDARMA

6666660603 
řpřpřpřijijijedeme, zamě

-25%akce
až

dle typu výrobku (platnost do 31.5.2014)

specialista na venkovní zastínění

 venkovní žaluzie
 předokenní rolety
 markýzy, pergoly
 fasádní clony

OBORY STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2014/2015
 Zdravotnické lyceum
 Zdravotnický asistent
 Laboratorní asistent
 Asistent zubního technika
 Masér sportovní a rekondiční
 Ošetřovatel

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

ř

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

příspěvková organizace

www.szsvzs.cz   •   tel. 475 211 276

K 2014/2010155

014/20155

Výbor Regionální rady na svém za-
sedání 7. dubna schválil projekty 
v pěti oblastech podpory, přičemž 
největší částka, přes jednu miliar-
du korun, bude investována do mo-
dernizace komunikací. V oblasti roz-
voje dopravní infrastruktury regio-
nálního a nadregionálního významu 
získalo dotaci celkem osm projek-
tů. Nejvíce peněz (téměř 370 mili-
onů korun) dostane Krajská správa 
a údržba silnic Karlovarského kraje 
na modernizaci silničního obchvatu 
Hroznětína. V rámci oblasti podpory 
1.1 Podpora rozvojových pólů regio-
nu byly předloženy projekty z Inte-
grovaných plánů rozvoje měst. No-

vých tramvají a trolejbusů se tak dí-
ky dotacím dočkají města Most, Lit-
vínov a Ústí nad Labem.
Stovky milionů přidělil ROP Seve-
rozápad také školám a nemocni-
cím. Do vzdělávacích zařízení pu-
tuje téměř 200 milionů korun, při-
čemž nejvyšší sumu, 56,5 milio-
nu korun, získá díky nejlepšímu 
hodnocení První české gymnázi-
um v Karlových Varech. Co se týká 
lékařských zařízení, jistou dotaci 
mají v tuto chvíli nemocnice v Kar-
lových Varech na projekt Centrali-
zace lékařské péče, Diakonie ČCE – 
Středisko křesťanské pomoci v Li-
toměřicích na rekonstrukci Centra 

denních služeb nebo Oblastní cha-
rita Most na Komunitní centrum 
Litvínov – Janov.
Nejvíce projektů bylo předlože-
no v oblasti podpory 2. 2 Investi-
ce pro zlepšení fyzické infrastruk-
tury, kde uspělo 23 žádostí malých 
měst. V rámci bezpečné alokace je 
však jen 21 z nich, přičemž nejví-
ce bodů v hodnocení získalo město 
Březová s 2. etapou výstavby obec-
ního multifunkčního centra. Finan-
ce na rekonstrukci radnice získá ta-
ké obec Teplá, víceúčelové kulturní 
centrum pak bude sloužit občanům 
v Perštejnu.
Bližší informace o Regionálním 
operačním programu Severozápad 
a podpořených projektech najdete 
na www.nuts2severozapad.cz. 

ROP Severozápad rozdělil přes 2,2 miliardy. Podpoří školy, silnice i nemocnice

Ak ní ceny se zvýhodn ním až 66 000 K

Moje kombi za cenu hatchbacku!
Oslavte s námi 50 let spolupráce s Toyotou
Speciální edice Toyota Auris Louwman 50 let pouze u nás!

Nyní navíc bonus 20 000 Kp i výkupu vašeho vozu!

Vyobrazení voz  je pouze ilustrativní. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou ur eny pouze k informa nímu ú elu a tato prezentace není nabídkou, 
resp. návrhem na uzav ení smlouvy. Toyota Auris: Kombinovaná spot eba a emise CO2: 3,8 6,1 l/100 km, 87 140 g/km. Údaje o spot eb  
pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají záv r m m ení dle p íslušných sm rnic a na ízení EU nebo p edpis  EHK.

Solvayova 3314/6, Ústí nad Labem, tel.: 475 210 750    www.toyota-louwman.cz

Využijte speciální nabídku revolu ního  nancování s garancí výkupu vozu po 3 letech. 
Nízká akontace, dostupné splátky! Vyžádejte si u nás nabídku na konkrétní v z.

Auris_Q2_2014_print_146x97_Louwman123_.indd   1 4.4.2014   10:11:01

Více než 2,2 miliardy korun. Touto částkou podpoří ROP Severozápad 
školy, nemocnice, rekonstrukce silnic nebo projekty malých měst.

Stále svěží informace

Ilustrační fotografi eIlustrační fotografi e
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Oba pánové hovořili hlavně o té-
matu rozpočtového určení daní. Po 
poslední novele zákona se neustá-
le reálně snižují daňové příjmy, což 
omezuje zdroje krajského rozpočtu. 
Kraj by uvítal vrácení podílových ko-
efi cientů na daňových příjmech na 
původní hodnoty.
Při jednání představitelé kraje dopo-
ručili do sdílených daní zařadit daň 
z elektřiny a daň z pevných paliv ze-
jména z důvodu, že území Ústeckého 
kraje je historicky oblastí těžby uhlí 
a na to navazujících uhelných elektrá-
ren, s čímž úzce souvisí zhoršené ži-

votní prostředí. Zároveň bylo konsta-
továno, že těžký průmysl alokovaný 
v Ústeckém kraji se významnou mě-
rou podílel a i nadále podílí na celko-
vém hrubém domácím produktu celé 
České republiky, ale fi nanční prostřed-
ky, které z této výroby plynou, se do 
postiženého území vůbec nevracejí, 
ale zůstávají ve státním rozpočtu.
Ministr fi nancí si jako prioritu ve 
vztahu k Ústeckému kraji stanovil 
podpořit dostavbu D8 a vyvíjet úz-
kou součinnost Ministerstva dopravy 
a Ministerstva životního prostředí ve 
vazbách na řešení dostavby dálnice.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého 
kraje se všemi partnery, zejména 
s Hospodářskou a sociální radou 
Ústeckého kraje a Krajskou hos-
podářskou komorou, byl výraz-
ně zapojen do procesu vyjedná-
vání podmínek dotačního titu-
lu „Podpora rozvoje pracovních 
příležitostí na území Ústecké-
ho a Moravskoslezského kraje“, 
na nějž je vyčleněno pro Ústecký 
kraj 100 milionů korun. 

Program vyhlásila osobně ministry-
ně pro místní rozvoj Věra Jourová za 
přítomnosti hejtmana Oldřicha Bu-
beníčka. Stalo se tak v pátek 4. dub-
na v Litoměřicích. 
„Tento dotační titul může výrazně po-
moci při vytváření nových pracovních 
míst v Ústeckém kraji. Díky němu by 
mohlo vzniknout alespoň 200 nových 

pracovních míst,“ říká předseda ří-
dícího výboru Paktu zaměstnanosti 
Ústeckého kraje Martin Klika. Cílem 
programu je vytvořit podmínky pro 
zřízení nových pracovních míst, sní-
žit nezaměstnanost v postižených re-
gionech a zvýšit tak jejich hospodář-
skou výkonnost. Program je určen 
jak pro obce a kraje nebo jimi zříze-
né právnické osoby, tak i pro fyzické 
a právnické osoby s doložitelnou mi-
nimálně jednoletou aktivní podnika-
telskou historií.
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje 
rovněž vyjednal navýšení alokace fi -
nančních zdrojů pro stávající a běží-
cí programy. Konkrétně fi nanční alo-
kace programu „Vzdělávejte se pro 
růst 2“ v Ústeckém kraji byla navý-
šena o 38 475 tis. Kč a alokace pro-
gramu „Praxe pro mladé do 30 let“ 
o 50 mil. Kč.

Ministryně pro místní rozvoj Věra 
Jourová oznámila v Litoměřicích, že 
do Ústeckého kraje půjde sto milionů 
korun na podporu zaměstnanosti.

Finále Zlatého 
erbu: Vyhrály 
Tisá a Most! 

V rámci konference Internet ve stát-
ní správě a samosprávě (ISSS) by-
ly v Hradci Králové vyhlášeny vý-
sledky celostátní soutěže internetu 
a webových stránek Zlatý Erb 2014. 
V kategorii obcí i měst excelovaly Ti-
sá (okres Ústí n. L.) a Most, které po-
stoupily do fi nále po vítězství v kraj-
ském kole. Vynikající úspěch ocenil 
ihned také hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, jenž zaslal před-
stavitelům Tisé i Mostu osobní dopi-
sy a poděkoval jim nejen za výraz-
ný podíl na zvyšování image našeho 
regionu a za jeho skvělou reprezen-
taci, ale také za rozvoj informačních 
služeb občanům kraje s využívá-
ním internetu a dalších elektronic-
kých médií. „Opravdu jde o mimořád-
ný úspěch, po loňském vítězství Chu-
derova a Úštěku jsme v Hradci Králo-
vé jako kraj byli znovu zcela v popředí. 
Musím také ocenit mimořádnou prá-
ci krajské poroty, která vybrala zodpo-
vědně ty nejlepší služby a celostátní po-
rotci už měli snazší práci,“ řekl nám 
hejtman Bubeníček.

Nad celým projektem převzal zášti-
tu hejtman Oldřich Bubeníček, Ústec-
ký kraj na fi nálovém turnaji zastupo-
val Stanislav Rybák, první náměstek 
hejtmana, který celý turnaj zahájil 
a následně předával ceny oceněným 
celkům. Po urputných bojích ve sku-
pinách a vyřazovacích bojích se do 
fi nále propracovala mužstva Gym-
názia Teplice a ISŠT Most - Velebudi-
ce. Ve vyrovnaném souboji se dlouho 
zdálo, že utkání skončí nerozhodným 

výsledkem. Ve druhém poločase však 
studenti z Velebudic měli o trochu ví-
ce sil a štěstí a dvěma brankami strh-
li vítězství na svou stranu. Získali tak 
právo postupu do mezikrajské kvali-
fi kace, která se hraje v květnu v Pra-
ze. Výsledky: 1.SŠT Most – Velebudi-
ce, 2. Gymnázium Teplice, 3. SŠST Ús-
tí nad Labem, 4. Gymnázium Most, 
5. SPŠ a VOŠ Školní Chomutov, 6. EOA 
Komenského Děčín. Všechny školy 
zřizuje Ústecký kraj.

Ve Vědecké knihovně UJEP, v are-
álu Kampusu Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem, byla  ote-
vřena Rakouská knihovna, nej-
novější v ČR. Přítomen byl rektor 
univerzity René Wokoun a další 
představitelé školy, hejtman Ol-
dřich Bubeníček, Martin Hojni, 
zástupce vedoucího mise diplo-
matického zastoupení Rakouska 
v Praze, a starosta města Vídně 
Michael Häupl. 

Vznikem Rakouské knihovny v kraj-
ském městě se zařadí ústecká uni-
verzita a město samotné do pres-
tižní mezinárodní sítě Rakouských 
knihoven, které jsou zřizovány 
a podporovány Spolkovým minister-
stvem pro Evropu, integraci a zahra-
niční věci ve Vídni. Studentům i zá-
jemcům z řad veřejnosti tu knihov-
níci nabízejí tři tisíce knihovních 
svazků z oblasti beletrie,  historie, 
fi lozofi e, politiky, ekonomie, vzdělá-
vání, dějin umění, architektury, vý-
tvarného umění či tzv. gender stu-
dies (rovné příležitosti). Kromě to-
ho bude Rakouská knihovna nabízet  
řadu obrazových publikací vztahují-

cích se k  Vídni. Ústecká pobočka Ra-
kouské knihovny mohla být založe-
na díky sponzorskému daru 20 tisíc 

eur od Rakousko-české společnos-
ti ve Vídni, jejímž předsedou je ví-
deňský starosta Dr. Häupl, fi nanční 

podpoře pražské pobočky rakouské 
pojišťovny UNIQA a knižnímu daru 
Magistrátu města Vídně.

V Congress hotelu Clarion se v úte-
rý 8. dubna snídalo s BESIPem, se-
tkali se tu odborníci na dopravní 
infrastrukturu a bezpečnost silnič-
ního provozu v Ústeckém kraji. 

„V našich aktivitách se zaměřuje-
me především na prevenci u mla-
dých řidičů. Ústecký kraj zajišťuje vý-
uku pravidel silničního provozu pro 
nejmenší děti na dopravních hřištích. 
Další oblíbenou aktivitou jsou speci-
ální dny pro začínající řidiče, kde se 
na různých simulátorech mohou se-
známit s riziky neopatrné a nezodpo-
vědné jízdy,“ připomněl krajský rad-
ní Jaroslav Komínek.
Zástupce Centra dopravního výzku-
mu představil závazek České repub-
liky snížit do roku 2020 počet smr-

telných nehod o 60% (v porovná-
ní s rokem 2009) a těžce zraněných 
o 40%. Plk. Jiří Ušák z dopravní poli-

cie ÚK připomněl, že nejslabší místo 
dopravního systému v kraji je nedo-
stavěná dálnice D8. 

Velvyslanci 
u hejtmana 

Hejtman Oldřich Bubeníček přijal v je-
den den dva velvyslance v ČR. Jako 
první ho návštěvou poctil velvyslanec 
Vietnamské republiky Truong Manh 
Son, následoval velvyslanec Bulhar-
ské republiky Latchezar Petkov. Oba 
zástupci svých zemí v České republice 
vyjádřili během setkání zájem o spo-
lupráci s Ústeckým krajem. U přije-
tí vietnamského velvyslance byli 
též Duong Viet Dung, zástupce Svazu 
Vietnamců pro Ústecký kraj, a 1. ná-
městek hejtmana Stanislav Rybák. Vel-
vyslance Bulharska doprovázela Go-
ryana Lenkova z bulharské ambasády, 
setkání byl přítomen Jančo Zg. Janev, 
člen Výboru pro národnostní menšiny 
ZÚK, a Martin Kormunda z Přírodově-
decké fakulty UJEP.

Pakt zaměstnanosti úspěšně zajišťuje fi nanční zdrojeO daňových příjmech s ministrem fi nancí 
Hejtmana Oldřicha Bubeníčka s doprovodem přijal počátkem dubna 
první místopředseda vlády a ministr fi nancí Andrej Babiš. Předmětem 
jednání byly oblasti související bezprostředně s hospodařením kraje. Jed-
nání se uskutečnilo na žádost hejtmana.

Rakouská knihovna v univerzitním kampusu

Na snímku z otevření Rakouské knihovny jsou v popředí zprava starosta města Vídně Michael Häupl a hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.  Foto Zbyněk Šebesta

Turistická 
sezóna začíná!

Destinační agentury pracující na 
území Ústeckého kraje představi-
ly minulý týden své plány do tu-
ristické sezóny 2014 a pozvaly na 
nejbližší akce. Hlavní zahájení 
sezóny na Labské stezce se usku-
teční 17. května 2014, jak připo-
mněl Jan Szántó, radní pro regio-
nální rozvoj a cestovní ruch. No-
vinky, se kterými přichází Ústec-
ký kraj v roce 2014, aby společně 
s destinačními managementy 
čtyř destinačních agentur Ústec-
kého kraje, jimiž jsou České Švý-
carsko, České středohoří, Kruš-
né hory a Dolní Poohří, rozšířil 
a zkvalitnil turistické nabídky na 
svém území.

O Pohár Josefa Masopusta - fi nálový turnaj Ústeckého kraje  
V areálu fotbalového klubu TJ Baník Souš byl odehrán fi nálový turnaj Ús-
teckého kraje v rámci projektu Pohár Josefa Masopusta. 

Setkání odborníků na snídani s BESIPem

Radní pro oblast dopravy Jaroslav Komínek připomněl podporu Ústeckého kraje, 
která je věnována především prevenci.
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Ceny jsou určovány dle zón na mapě.

Cesty ke klientovi jsou zdarma!

Červená zóna 60,- Kč

Modrá zóna 70,- Kč

Zelená zóna 80,- Kč

1 km mimo okres UL 10,- Kč

Cena za osobu a jednu cestu

platné pro okres Ústí nad Labem

ACME neveřejná doprava
Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti

Přeprava klientů do zdravotnických zařízení a zpět

Na základě zvyšujícího se zájmu našich klientů jsme se rozhodli rozšířit naše 

služby o přepravu klientů k lékaři, rehabilitace a do jiných zdravotnických zařízení. 

(Neprovádíme převoz ležících klientů.)

Řidič  Vás může doprovodit až do čekárny a po vyšetření odvézt zpět domů. 

Cestou si lze vyzvednout léky v lékárně, zdravotní pomůcky ve zdravotnických po-

třebách, apod.

Přeprava není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Cesta ke klientovi je zdarma!Cesta ke klientovi je zdarma!

Odvoz objednávejte:

PO - PÁ od 7:00 do 15:00 na

tel.: 475 216 331, 475 216 582

Ve všední dny po 15. hodině, 

v sobotu, neděli a ve svátek

volejte na tel.: 774 410 715

telefon: 475 216 331, 475 216 582
mobil:  775 261 110, 777 612 654
e-mail: info@acmepece.cz 

www.acmepece.cz

Bez názvu-92   1 19.3.2014   13:45:03

Dne 31. 3. 2014 v rámci Ope-
račního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost na 
Střední škole stavební a tech-
nické v Ústí nad Labem úspěš-
ně skončil projekt Podpora 
stavebních a technických ře-
mesel, CZ.1.07/1.1.34/01.0014, 
jehož realizace byla hrazena 
z prostředků ESF a státního 
rozpočtu ČR, kdy poskytova-
telem dotace byl Ústecký kraj 
a řídícím orgánem MŠMT. 

Celý projekt významně přispěl ke 
zkvalitnění podmínek pro výu-
ku stavebních a technických obo-
rů a zvýšení jejich prestiže a byl 
zaměřen na dva z nich, obor 
36-52-H/01 Instalatér a 23-51-H/01
Strojní mechanik. 
Během projektu tak byly vzoro-
vě vybaveny učebny odborné-
ho výcviku těchto dvou oborů, 

a to i včetně spotřebního mate-
riálu. Nové vybavení tak poslou-
žilo nejen standardní výuce žáků 
Střední školy stavební a technic-
ké, ale i pro žáky základních škol, 
kteří se v rámci exkurzí seznámi-
li s prostředím části výuky obou 
oborů a nejmodernějším vybave-
ním, kdy si sami zkusili provést 
vybrané úkony. Byla vytvořena 
i metodika pro práci s tímto vyba-
vením a jeho zasazením do škol-
ních vzdělávacích plánů. Při je-
jich tvorbě proběhly odborné kon-
zultace s řadou firem, se kterými 
škola úzce spolupracuje. I v tom-

to případě tak došlo k těsnějšímu 
propojení školy a zaměstnavatele, 
tedy budoucího možného zaměst-
navatele pro absolventy školy ve 
zmíněných, projektem podporo-
vaných oborech. Tento vklad byl 
ještě zúročen řadou exkurzí žá-

ků střední školy k zaměstnavatel-
ským subjektům.
Významnou součástí projektu byl 
i návoz žáků základních škol ze 
7. – 9. tříd do prostor odborného 
výcviku střední školy, kde po ab-
solvování výkladu, ukázek a vlast-
ní praxe přišla řada na mnemo-
technické pomůcky a celkové 
zhodnocení exkurze. I v tomto 
ohledu byli žáci základních škol 
velice spokojeni. Totéž lze prohlá-
sit i o ukázkách řemesel, které za-
se naopak probíhaly v prostorách 
vybraných základních škol.
Celý projekt byl i zdokumento-

ván formou DVD, kde byly uve-
deny nejdůležitější součásti pro-
jektu.
K celkovému kladnému vyzně-
ní jednoznačně přispívá i ta sku-
tečnost, že Střední škola stavební 
a technická v Ústí nad Labem na 
základě realizace tohoto projek-
tu zaznamenala výrazně zvýše-
ný zájem právě o obory Instalatér 
a Strojní mechanik, kdy počet při-
hlášek byl nejvyšší i ve srovnání 
s náborem o několik let zpět.
Závěrem lze prohlásit, že pro-
jekt Podpora stavebních a tech-
nických řemesel významně po-
mohl k propagaci obou řemesel, 
a to po všech stránkách jak z hle-
diska žáků základních škol a žáků 
uvedených oborů, tak i vzhledem 
k vybavení jednotlivých praco-
višť, vytvořených materiálů a úz-
kým vztahům se zaměstnavatel-
skou sférou.

Zhodnocení úspěšnosti projektu 
Podpora stavebních a technických řemesel
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„Aby byl transport rýpadla bezproblé-
mový, byla postupně upravována plo-
šina kolem velkostroje, navážen zpev-
ňující materiál a zarovnáván terén,“ 
uvedl Lubomír Donát, hlavní mecha-
nik Severní energetické. 
„Slíbili jsme Severní energetické, že vel-
kostroj, jehož jsme výrobcem, vypros-
tíme a že bude moci vlastními silami 
odjet na montážní místo, kde proběh-
ne jeho oprava. Jsem rád, že díky tvrdé 
práci, šikovnosti a znalostem našich 
montérů dnes mohu konstatovat, že 
jsme úkol splnili,“ řekl Jiří Mašek, vi-
ceprezident strojírenství UNEX a.s. 
„Na vyprošťovacích pracích byla nejslo-
žitější hned úvodní část, kdy jsme mu-
seli zhruba dva týdny upravovat měk-

ké podloží, aby se nám do něj nebořily 
podpěry. Jakmile si však podloží sedlo, 
šlo už vše víceméně tak, jak jsme to mě-
li naplánováno,“ uvedl Oldřich Vojtek, 
specialista montáží UNEX a.s.
Velkostroj byl po vyjetí na plošinu 
stabilizován. Nyní bude provedeno 
posouzení technického stavu a zjiš-
tění rozsahu poškození, které bude 
podkladem k vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele opravy rýpadla. 
„Oprava bude probíhat na místě vyjetí, 
které bylo upraveno na montážní místo. 

Rýpadlo vyjelo. Následuje jeho oprava
Most | Uhelné rýpadlo KU300/K82, u kterého došlo v polovině ledna v ge-
ologicky náročném terénu lomu ČSA k sesednutí řiditelných podvozků 
o cca 5 metrů, bylo první dubnový v ranních hodinách defi nitivně vy-
zvednuto a vyjelo na připravené montážní místo.  

Předpoklad jejího ukončení je srpen letoš-
ního roku,“ doplnil L. Donát, který záro-
veň podtrhl, že je velmi důležité, že při 
lednové kolizi stroje nedošlo k žádné-
mu úrazu a dodržováním pravidel bez-
pečnosti práce se podařilo tento stav 
zachovat i při jeho zvedání. 
„Za to a za práci na vyzvednutí rý-
padla si všichni, kteří se na něm po-
díleli, zasluhují velké poděkování. Ze-
jména se jedná o zaměstnance doda-
vatelské fi rmy UNEX a.s. ve spolupráci 
se zaměstnanci naší Hlavní báňské zá-
chranné stanice a specialistovi Františ-
ku Lorenzovi, který byl pověřen koor-
dinací činností při vyprošťování velko-
stroje,“ uvedl závodní lomu ČSA Pa-
vel Kounovský.

Foto: Luboš Pernica

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: grafi ka@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 fotografi e se nevracejí.

DOKONALOST NA DRUHOU.

BMW X1 S VÝHODNÝM PAKETEM JOY.

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

Dokonalá funkčnost, všestrannost, variabilita prostoru pro zavazadla i cestující. Inteligentní pohon všech kol BMW xDrive. 
Technologie BMW EfficientDynamics. To všechno a ještě mnohem víc nabízí nové BMW X1. S paketem JOY obsahující bohatou 
volitelnou výbavu zdarma si při jízdě navíc užijete ještě více radosti. Paket JOY s sebou totiž přináší například M sportovní 
paket, 8stupňovou automatickou převodovku, bi-xenonové světlomety, navigační systém „Business“, automatickou klimatizaci, 
vyhřívaná sedadla nebo předního a zadního parkovacího asistenta. Váš anděl strážný bude neustále přítomen díky systému E-Call,
umožňujícímu manuální či automatické volání v případě nouze. BMW X1 s paketem JOY je zkrátka partner, který nabízí spoustu 
zábavy a zároveň svědomitosti, jež si získá Vaši důvěru. Více informací Vám podají naši prodejci.

Paket JOY není k dispozici pro BMW X1 sDrive18i a BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics. Vyobrazení vozu je ilustrativní. Další podrobné informace o aktuální nabídce 
zvýhodněných paketů JOY, výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytnou naši prodejci. Nabídka je platná pro vozy předané od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 BMW X1: 4,5–7,7 l/100 km; 119–180 g/km.

Radost z jízdy

BMW  X1

www.autogral.cz
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Tyto a podobné dotazy Vám rádi zodpoví, popřípadě pomohou při řešení 
konkrétních situací či zprostředkují kontakt na místní úřady a instituce 
pracovníci JKM Ústí nad Labem.

JSTE PODNIKATEL A CHCETE VYUŽÍT 
SVÉ DOVEDNOSTI V ZAHRANIČÍ?

„Dobrý den, jsem OSVČ a vykonávám zednické řemeslo. Mám možnost získat zakázku 
v Německu. Zatím se bude jednat o jednu, ale možná v budoucnosti své aktivity v zahraničí 
rozšířím. Za jakých podmínek lze využít moje živnostenské oprávnění vydané v ČR a co bych 
měl udělat, kdybych si musel požádat o oprávnění v Německu?“

JKM poskytuje:
•  informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti 

a kontaktní údaje správních orgánů,
• obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
• obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
• obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
•  kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc 

v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.

Živnostenský odbor 
Magistrátu města Ústí nad Labem
Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.
•  tel. +420 475 271 246

      +420 475 271 245
• e-mail: jkm@mag-ul.cz

•  úřední hodiny: 
pondělí a středa 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00 13:00 - 15:00, 
pátek 8:00 - 11:00

Pálení
e n
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Fritz Gärtner se narodil v Ústí nad La-
bem 28. 2. 1882. Výtvarné nadání pro-
jevil již během školní docházky, malíř-
ství se začal věnovat pod vlivem ústec-
kého malíře Josefa Reinera. S ním se již 
ve svých patnácti letech podílel jako je-
ho pomocník na malbách pro interiéry 
správní budovy Spolku pro chemickou 
a hutní výrobu. V letech 1900 - 1908 
studoval na Akademii výtvarných umě-
ní v Mnichově. Jeho dílo bylo ovlivně-
no secesí a expresionismem, atmo-
sféra řady děl Fritze Gärtnera obsa-
huje napětí mezi industriální kraji-
nou a venkovskými motivy oráčů, 

senosečí apod. Právě v konfrontaci 
kulturní krajiny a průmyslu jsou pa-
trné inspirace rodným Ústeckem. Je-
ho dílo není v českém prostředí pří-
liš známé, pouhé tři obrazy ze začát-
ku 20. století vlastní ve svých sbír-
kách Národní galerie v Praze.

Muzeum města Ústí nad Labem má 
ve svých sbírkách dvě rané mal-
by a soubor takřka čtyřiceti gra-
fi ckých listů. Ty vznikly během let 
1. světové války a svými motivy re-
prezentují hluboký existenciální 
až apokalyptický rozměr Gärtne-
rova díla. Prezentací části tohoto 
souboru také vlastně začínají v ús-
teckém muzeu akce k připomenu-
tí letošního stého výročí vypuknutí 
1. světové války, které vyvrcholí vý-
stavou o Ústí a Ústečanech v letech 
1914 - 1918, která začne na konci 
června.  Václav Houfek

Neznámý ústecký malíř Fritz Gärtner
Město Ústí nad Labem má mezi svými rodáky řadu významných osobností, které se sice proslavily mimo něj, ale k Ús-
tí se stále během svého životy hlásily. Vzhledem k dramatickým dějinám města se často stávalo, že se na někoho poza-
pomnělo. Jedním ze zapomenutých Ústečanů je také malíř, sochař a grafi k Fritz Gärtner. Jeho dílo by měla ve zkratce 
připomenout malá výstava v klubovně Muzea města Ústí nad Labem, která se koná ve dnech 2. - 30. května.

Městské služby Ústí nad Labem 
jsou příspěvkovou organizací sta-
tutárního města Ústí nad Labem 
a nabízejí veřejnosti své služby, 
o kterých vás chceme informovat. 
V letošním roce jsou plánované 
rozsáhlé rekonstrukce našich kou-
pališť, což bohužel přinese kompli-
kace při provozování v letní sezó-
ně. Svým návštěvníkům chceme 
přesto zachovat možnost vykou-
pání v teplých letních měsících na 
našich koupalištích.

Ředitel Městských služeb Ústí nad La-
bem Ing. Miroslav Harciník doplňuje: 
„Snažíme se zajistit po co nejdelší část 
letní sezóny dostupnost venkovního 
koupání v našem městě. Proto plánuje-
me provozování venkovního termální-
ho koupaliště Klíše do 30. 6. 2014, v pří-
padě naléhavé potřeby můžeme tento 
termín prodloužit. Termální koupaliště 
Brná chceme otevřít, pokud bude dob-
ré počasí, 1. 5. 2014 a provozovat ho při 
současně probíhající rekonstrukci celou 
letní sezónu. Chtěl bych touto cestou po-
prosit návštěvníky o trpělivost a ujistit 
je, že naším cílem je, aby tento souběh 
co nejméně pocítili. K dispozici bude 
dětský bazén (ledvinka), rekreační ba-
zén s tobogánem a 50 metrový plavec-
ký bazén. V průběhu sezóny bude zpro-
vozněno beach-volejbalové hřiště, opra-
vené šatny a sociální zařízení včetně 
sprch s teplou vodou. A také srdce celé 
rekonstrukce – historický rekreační ba-

Bude kam se jít v Ústí nad Labem v létě vykoupat?
zén, který byl již několik sezón mimo 
provoz. Tobogán bude i letos zdarma, 
tento návrh podal pan primátor na loň-
ské radě města a ostatní členové rady 
jeho přání podpořili. Návštěvníci, zvláš-
tě ti nejmenší, se tedy mohou těšit i v le-
tošním roce na tobogán zdarma.

Investice je to významná a jsem moc rád, že 
primátor města Vít Mandík vzhledem pozitiv-
ním výsledkům hospodaření prosadil, aby na 
ni byly uvolněny fi nanční prostředky. V roz-
počtu města je na tuto rekonstrukci vyčleně-
no 30 mil. korun. Díky těmto úsporám může-
me plánovat i další potřebné investice.“
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