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R7 je náš úspěch!

P

an předseda Paroubek se objevil v titulku několika periodik
s tvrzením, že „Silnice R7 je náš
úspěch“. Tím ´nás´ myslí samozřejmě
ČSSD. Jiří Paroubek byl předsedou
vlády pouze pár měsíců, na přelomu let 2005 a 2006. Měl-li bych
podobný prostor v médiích jako
on, požádal bych o titulek: „Pane
Paroubku, silnice R7 je Váš neúspěch!“ Osobní neúspěch a selhání! Dozvěděl jsem se totiž úžasnou
novinu, a to, že „o dostavbu klíčové
komunikace R7 od Slaného směrem
na Chomutov usilovala vláda ČSSD
pod mým vedením /rozuměj pana
Paroubka/. Tento projekt proto nelze vnímat jen jako úspěch severočeské ODS, která jej tak prezentuje.“
Po prověření oﬁciálních dokumentů Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR nezbývá,
než konstatovat jinou skutečnost:
Pan předseda Paroubek ztratil nejen
zdravý rozum, ale i paměť! Jak to
tedy s výstavbou rychlostní silnice je:
Za vlády ČSSD v čele s J. Paroubkem
(od dubna 2005 do září 2006) nebyl
zahájen, dokončen a ani do úrovně
stavebního povolení připraven ani
jeden metr (!) čtyřproudové silnice
Slaný – Chomutov. Ano, sociální demokraté vždy slibovali, to oni umějí,
ale skutek utek´. Například jako premiér mi na mé vyžádání odpověděl
(!) jako hejtmanovi kraje a sliboval
realizaci zmíněného obchvatu obce
Sulec v letech 2006 – 2007. Důrazně jsem ho totiž 23. března 2006
upozorňoval na kritickou situaci na
této komunikaci. Stavba však získala stavební povolení až v roce 2008
a prvních prací se dočkala až nyní
– v červnu 2008. Podle slibů pana
Paroubka se kolem Sulce mělo
jezdit v roce 2007, ale skutečnost
díky jeho slibům, odkladům a nezájmu je jiná: teď víme, že motoristé
se dočkají v únoru 2010. Kde byl
vloni a letos pan předseda ČSSD?!
Mohl bych dokladovat svá tvrzení
nejen doložitelnými materiály, korespondencí, stavebními povoleními
a ﬁnancemi, které se týkají komunikace R7 speciálně v Ústeckém kraji.
A nejen jí, i dalších silnic 1. třídy,
které spravuje stát. U nás v kraji se
za vlády ČSSD věnovalo modernizacím, rekonstrukcím a dostavbám silnic první třídy ročně vždycky pár set
milionů korun, teprve v posledních
dvou letech už jde o miliardy a pro
rok 2009 máme již slíbeno peněz
ještě o řád vyšší.
Pane Paroubku, vezměte rozum
do hrsti a nechvalte se za něco, co
jste Vy ani Vaše strana nedokázali. Chcete další argumenty? Mohu
Vám osvěžit paměť a vše doložit. To
Vás mám pořád usvědčovat před
Vašimi příznivci ze lží, nepravd,
zkreslených údajů a omylů? Obchvat Sulce se za vlády ODS dokončí, a to v únoru 2010!

Tentokrát na kole po obcích Lounska
a Žatecka i s dary pro hasiče

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Cestující i odborná porota se shodli:
Nejlepším autobusovým dopravcem v kraji je ČSAD Semily

T

řetí červencové odpoledne
v ústeckém hotelu Vladimir
patřilo vyhlášení výsledků ankety
Autobusový dopravce roku 2008
v Ústeckém kraji. Zástupci dvanácti
dopravců, kteří mají s Ústeckým krajem uzavřené smlouvy o zajišťování
dopravní obslužnosti, zástupci kraje a odborné veřejnosti si vyslechli,
jak cestující veřejnost kraje hodnotí
kvality autobusových dopravců.
Hlasování probíhalo od 19. května do 16. června 2008 prostřednictvím internetu, zasláním anketního lístku poštou nebo jeho
vhozením do hlasovacích boxů na
krajském úřadě, vybraných městských úřadech a v informačních
kancelářích dopravců. Zúčastnilo se ho kolem 700 lidí, většina
z nich dala přednost elektronickému hlasování.
Pokračování na str. 2

Na snímku zleva jsou hejtman Jiří Šulc,
generální ředitel ČSAD Semily a.s. Tomáš Roubíček a moderátor slavnostního vyhlášení ankety Jan Kovařík

V ústecké Masarykově nemocnici bude operovat da Vinci Ústecký kraj spustil internetový portál
zastupitelstvo to mys- techniky míří na Bukov, do ústecké ří, když lékaři na druhé straně Ato veřejné dopravě
lí s rozvojem zdravotní péče Masarykovy nemocnice.
K rajské
lantického oceánu přemýšleli, jak
a s modernizací vybavení nemocnic Krajské zdravotní a.s. vážně.
Důkaz podali volení představitelé
krajské samosprávy na své poslední
schůzi, když z rozpočtu Ústeckého
kraje uvolnili na 72 milionů korun.
Ty jsou určeny na pořízení jednoho
z nejmodernějších lékařských přístrojů, centra robotické chirurgie da
Vinci S 3DHD, které je první svého
druhu v ČR. Vysoce specializovaná
pracoviště v zemi disponují šesti
„zastaralejšími“ modely, ovšem naprostý unikát medicínské zdravotní

V současné době je již zaškolováno pět lékařských týmů Krajské
zdravotní a.s., specialistů z oboru
urologie, chirurgie, gynekologie
a prvně v České republice i ORL,
aby s pomocí robota mohli denně
provádět operace, které bez této
dokonalé technické podpory trvají
i několik desítek hodin. Lékařský
robot da Vinci představuje v moderním pojetí chirurgie skutečný
pokrok. Jeho vývoj zahájili v zámo-

provést ze země řízené chirurgické
zákroky v raketoplánu nebo ve válečných podmínkách. Díky armádnímu i kosmickému výzkumu byla
vyvinuta konstrukční platforma,
kterou da Vinci používá. Jednoduše
řečeno, operující lékař ovládá velmi přesnými joysticky mechanické
ruce, na nichž jsou připevněny chirurgické nástroje.
Pokračování na str. 3

Jiří Šulc,
hejtman Ústeckého kraje
(Zásadní tvrzení o zásluze ČSSD na
výstavbě silnice I/7, tedy rychlostní
komunikace v Ústeckém kraji, byla
zveřejněna v červnu např. v aktuálním zpravodajství na internetovém
serveru Ústecko 24, v příloze deníku Právo pro Ústecký kraj či v týdeníku Homér.)
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C

estující veřejnost má od
27. června 2008 k dispozici
Dopravní portál http://doprava.krustecky.cz/. Nové webové stránky
zpracovaly odbory dopravy a silničního hospodářství a informatiky a organizačních věcí krajského
úřadu. Na internetových stránkách
jsou informace o jízdních řádech
všech dopravců působících v regionu, odkazy na celostátní systémy
IDOS, dále informace o cenách jízdného, o přestupech a návaznostech
spojů, aktuální informace o provozovaných autobusových i vlakových
linkách, jsou zde vystaveny návrhy
jízdních řádů pro další období a řada dalších informací.
„Autobusová doprava prošla po
krizi v roce 2006 zásadní změnou.
V kraji nyní máme 12 kvalitních
autobusových dopravců a vyhledat

spojení například z Klášterce nad
Ohří do Varnsdorfu, se všemi přestupy a dalšími souvisejícími servisními informacemi, nemusí být pro
každého snadné. Systém je zkrátka
nový a není jednoduché se v něm
orientovat. Proto jsme se rozhodli
pro vytvoření stránek, kde budou
všechny informace o veřejné dopravě v kraji shromážděny na jednom místě. Žádný kraj dosud takto
propracované stránky neprovozuje,
jsme první,“ konstatoval hejtman.
Dopravní portál je dostupný mimo
jiné z informačních kiosků, které Ústecký kraj nechal v regionu umístit
především v halách vlakových nádraží větších měst v rámci projektu Ústecký kraj On-line. Internetové stránky budou aktualizovány průběžně
a v současné době je připravována
jejich verze v německém jazyce.

Krajské a senátní volby 17. – 18. října

Na snímku je robotické zařízení da
Vinci S 3DHD, Intuitive Surgical, Inc.
Foto: Archiv výrobce

Prezident České republiky Václav Klaus vyhlásil termín
voleb do krajských zastupitelstev a zároveň termín prvního kola senátních voleb: uskuteční se v pátek a v sobotu 17. – 18. října 2008. Zájemci o místa v krajském
zastupitelstvu či v horní komoře Parlamentu ČR musí
své kandidátky předložit nejpozději do 12. srpna.
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Z jednání rady
● Krajská Správa a údržba silnic
bude obhospodařovat a pronajímat nemovitosti, které do loňského
prosince využívala na hraničních
přechodech cizinecká policie. Podmínky pro uzavírání budoucích nájemních smluv projednala na 120.
schůzi Rada Ústeckého kraje. Jedná
se o budovy a pozemky v hodnotě
237 milionů korun; např. na Cínovci,
v Hřensku, Rumburku nebo Petrovicích. Nejdelší doba pronájmu může
být dojednána na dobu 15 let.
● Řadu krajských středních škol
a také ústavů sociální péče čekají investice, dotované ze zdrojů
EU prostřednictvím Regionálního
operačního programu. Krajští radní rozhodli 16. července o vypsání
výběrových řízení na výběr ﬁrem,

které budou mj. rekonstruovat dílny v areálu školy v ul. Na Moráni
v Chomutově nebo památkově
chráněnou budovu Gymnázia
v Rumburku. Modernizace se dočkají prostory dětského domova ve
Vysoké Peci, Psychiatrické léčebny
Petrohrad nebo Ústavu sociální
péče v Háji u Duchcova.
● Z krajského úvěru ve výši 700
milionů korun zbývá vyčerpat ještě
více než jedna sedmina, to konstatovala krajská rada, když povolila
využití 23,4 milionu korun, původně určených na rekonstrukci mostu
ve Valkeřicích, na deset oprav, jež
bude z úvěru hradit SÚS. Peníze
budou využity například v Českém
Jiřetíně, Přísečnici, Želči, Suleticích
nebo Kunraticích.

Navštívili nás

P

ředseda horní komory Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka navštívil město Krásná
Lípa. Byl tu nejen proto, že převzal
záštitu nad mezinárodním závodem cyklistek, ale také si v doprovodu náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky prohlédl Dům
Českého Švýcarska. Před rokem tu
byl na otevření sousedního Domu
volného času, jeho krásnolipské
návštěvy jsou tedy poměrně časté.
„To ano, do Krásné Lípy a vůbec
do Českého Švýcarska jezdím odjakživa,“ řekl nám předseda senátu
Přemysl Sobotka. „Jsem Liberečák
a rodiče mne vždy brali na výlety
na hory a skály a na turistické túry.
Tak jsem poznal krásy tohoto unikátu z kamene a nádhernou příro-

du. Obdivuji tuhle část naší země
a osobně také podporuji společnou
snahu všech, kteří se o České Švýcarsko starají, o to, aby bylo v budoucnu zapsáno i se sousedním
Saským Švýcarskem na seznam
přírodních památek UNESCO.
Zdejší Dům Českého Švýcarska má
vše, co propagace tohoto regionu
a hlavně výchova mladé generace k poznávání vyžaduje. Musí tu
vždycky vítězit šetrná turistika, aby
tato oblast patřila nadále k nejperspektivnějším oblastem cestovního
ruchu v České republice.“
Přemysl Sobotka si s Radkem
Vonkou (oba jsou na našem snímku) prohlédl jednotlivé expozice
Domu a zhlédl také ﬁlm o krajině
a lidech Českého Švýcarska

Aktuality • Informace
Atraktivní program na letišti

O

pravdu atraktivní program
bude mít Den záchranářů
Ústeckého kraje v akci, která se
chystá na předposlední prázdninovou sobotu, na 23. srpna. Na
letišti Aeroklubu v Mostě se budou
prezentovat jednotlivé složky krajského integrovaného záchranného
systému – budou tu Zdravotnická
záchranná služba a Hasičský záchranný sbor, Policie ČR ale také
členové jednotek sboru dobrovolných hasičů či armády. Veškerou
techniku si budou moci návštěvníci
prohlédnout a budou určitě také
obdivovat simulované záchranářské
práce, slaňování z vrtulníku, letecké

akrobaty, motorky či historická auta
nebo ukázku výcviku koní a psů.
Plocha letiště umožní nabídku
i netradičních občerstvení a k potěše i poslechu budou hrát a zpívat
známé hudební skupiny – přislíbily
třeba Stará sešlost, country skupina Pontiac, dvakrát se odpoledne
představí rovněž The Beatles Revival. V rámci sobotního programu
dostanou složky IZS dary od kraje
a bude vylosován výherce fotograﬁckého letu. Den záchranářů začne
na Letišti v Mostě 23. srpna v 10
hodin a od nádraží ČD na něj bude
zajišťována už od 9.30 h. ráno kyvadlová veřejná doprava autobusy.

Potravinářský výrobek

P

řipomínáme soutěž „Kraj Přemysla Oráče – potravinářský
výrobek“, kterou vyhlásil Ústecký kraj a další instituce. Výrobci
potravin, zemědělci, výrobci lahůdek, nápojové ﬁrmy a další se
mohou až do konce srpna přihlašovat do soutěže, jež má sedm
kategorií. Metodika Zásad soutěže, podmínky účasti, soutěžní

kategorie i závazná přihláška
s průvodním listem výrobku jsou
zájemcům k dispozici na www.kisuk.cz nebo www.kr-ustecky.cz.
Přihlášky až do 31. srpna přijímá buď Krajská agrární komora
Ústeckého kraje, a nebo Krajské
informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje.

Ověřte si platnost občanského průkazu

M

inisterstvo vnitra ČR upozorňuje, že dnem 31. prosince
2008 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. prosince
2003. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“,
ovšem s výjimkou občanských
průkazů občanů narozených před
1. lednem 1936. Doporučujeme
občanům, aby o výměnu občan-

ského průkazu žádali průběžně
a neponechávali ji na poslední
měsíce roku 2008. Výměna občanských průkazů je bezplatná.
Žádost o vydání nového občanského průkazu musí občan předložit
nejpozději do 30. listopadu 2008.
Po 1. lednu 2009 budou nestrojově čitelné občanské průkazy
neplatné a jejich držitelé by mohli
mít problémy v případech, kdy jimi
prokazují svou totožnost.

červenec 2008

Záchranáři dostanou od kraje dary za miliony korun
N

a svém červnovém zasedání odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje poskytnutí věcných darů
složkám Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje v celkové hodnotě 8 730 144 korun.
Dary kraj nakoupil na základě požadavků jednotlivých složek. Policie
ČR – Správa Ústeckého kraje tak
dostane například terénní automobil, speciální kameru pro potápěče
s příslušenstvím a další výbavu, to

U

ž od roku 1988 se na severu
Ústeckého kraje jezdí cyklistický etapový závod žen Tour de
Feminin, součást Světového poháru. Pod záštitou předsedy Senátu
Parlamentu ČR Přemysla Sobotky
a hejtmana Ústeckého kraje Jiřího
Šulce se už počtvrté jel O cenu
Českého Švýcarska. Centrem pětietapového závodu (časovka se
jela v polské Bogatynii) bylo totiž
město Krásná Lípa, kde také v neděli odpoledne převzaly nejlepší
závodnice poháry a ceny. Ústecký kraj podpořil tuto významnou
mezinárodní akci částkou 100
tisíc korun, a to z dotačního programu Sport a volný čas. Ceny
nejlepším předal v neděli 13. července mimo jiné náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka.
Absolutní vítězkou 21. ročníku
Tour de Feminin se stala německá
reprezentantka Angela Henningová, která kromě žlutého trikotu
převzala na Křinickém náměstí
i zbývající tři – bílý, modrý a červený. Za ní skončily další Němky
– 2. Trixi Worracková a 3. Sarah
Düsterová. Nejlepší Češkou (a jedinou, která dojela) byla celkově
třináctá Martina Růžičková.

vše za zhruba dva miliony korun.
Za přibližně stejnou sumu nakoupil
Ústecký kraj dary pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci.
Zdravotničtí záchranáři dostanou
terénní sanitní vozidlo, transportní
nosítka s příslušenstvím, transportní deﬁbrilátor a GPS navigaci.
Pro Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje zastupitelé schválili dary za bezmála dva miliony

korun. Patří mezi ně například
moderní dýchací přístroje s příslušenstvím. Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Krajské sdružení
hasičů – kraj Ústecký od krajské
samosprávy obdrží soupravu na výcvik mladých hasičů v hodnotě 260
000 korun. „Slavnostně chceme
tyto dary složkám předat u příležitosti Dne záchranářů Ústeckého
kraje, který se bude konat 23. srpna,“ dodal hejtman Jiří Šulc.

Kromě darů složkám IZS zastupitelé schválili také dary pro 53 obcí
a měst kraje. Jde o přenosné radiostanice a o čerpadla, která mají
sloužit jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obdarovaných obcí.
Letos je to už druhá podpora kraje
činnosti dobrovolných hasičů. Na
svém dubnovém zasedání zastupitelstvo rozdělilo mezi 155 obcí
4 561 500 korun, které byly určené
na nákup výstroje.

Už jedenadvacátý Tour de Feminin

O dotacích na bydlení azylantů Cestující i odborná porota se shodli:

I

v letošním roce mohou obce
získat ﬁnanční prostředky v souvislosti se zajištěním bydlení pro
azylanty. Dotaci Ministerstva vnitra
ČR na rozvoj infrastruktury obce lze
čerpat podle tří variant. 1/ Dotace
může být poskytnuta na zajištění
bydlení v obecním nájemním bytě
v závislosti na počtu azylantů v domácnosti v rozmezí od 400 000 Kč
do 700 000 Kč. 2/ Je možno poskytnout dotaci na úhradu čistého
nájemného azylantů (podle počtu
osob v domácnosti až 7 000 Kč
měsíčně) a dotaci na rozvoj infrastruktury obce. 3/ Dotace na úhra-

du pobytu azylantů v zařízeních
sociálních služeb a dotace na rozvoj
infrastruktury obce.
Usnesení vlády ČR ze dne 14. 5.
2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a Zásady pro poskytování dotací na zajištění bydlení
azylantů jsou uveřejněny ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obce, vydaném letos 6. 6. Případné
informace o postupu při poskytování dotací může podat pracovnice
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
Bc. Lea Medková, tel.: 475 657 423,
e-mail: medkova.l@kr-ustecky.cz.

Nejlepším autobusovým dopravcem v kraji je ČSAD Semily

Pokračování ze str. 1

dojem. O vítězi tedy rozhodl průměr
obdržených známek, nikoliv počet
„Z počtu hlasujících máme ra- hlasujících. Odborná porota svou
dost,“ komentoval výsledky hejtman cenu udělila na základě podkladů
kraje Jiří Šulc. „Na to, že tento ročník z odboru dopravy. Z došlých hlasobyl první, byla účast velice slušná. Je vacích lístků hejtman vylosoval deset
znát, že se lidé v našem kraji o auto- výherců, kteří obdrží celoroční bezbusovou dopravu zajímají a pociťují platné jízdné u jimi vybraného autojejí zlepšení.“ Hlasující si na anket- busového dopravce.
ním lístku mohli vybrat jednoho až
tři dopravce, jejichž kvality ohod- Hlavní kategorie: 1. místo: ČSAD
notili známkami od jedné do pěti. Semily, a.s., 2. místo: Autobusová
Hodnotili spolehlivost, jednání řidičů doprava s.r.o. Podbořany, 3. místo:
čistotu a pohodlí autobusů a celkový ČSAD Slaný a.s.

Vedlejší kategorie: Spolehlivost:
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Jednání řidičů: ČSAD Slaný a.s.,
Pohodlí a čistota autobusů: Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Cena
poroty: ČSAD Semily, a.s.

U Mlékojed na levém břehu
Labe proti Litoměřicím byla ve
čtvrtek 3. července slavnostně
zprovozněna třetí etapa přivaděče Prosmyky k dálnici D8
mezi 1,6 až 2,85 km se sjezdem
do této obce. Dál už bude navazovat nový most přes Labe do
Litoměřic. Dílo na silnici II/247
stálo Státní fond dopravní infrastruktury 280 milionu korun.
Slavnostního a symbolického
přestižení pásky se ujali (zprava)
generální ředitel jednoho z dodavatelského sdružení – Staveb
mostů Praha Martin Doksanský,
hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc, starosta města Litoměřic
Ladislav Chlupáč, starosta Lovosic Jan Kulhánek a Vladimír
Kopřiva, starosta Mlékojed, na
jejichž katastru nový úsek leží.

Deset výherců z řad občanů Ústeckého kraje, kteří byli vylosováni z došlých anketních lístků:

Adresát: Ústecký kraj
výboru. Chci ale poděkovat všem,
učitelům i studentům školy, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci
Mgr. Jiří Veverka, ředitel Národního této rozsáhlé soutěže.
Do Varnsdorfu přijelo v průběhu
institutu dětí a mládeže v Praze, zařízení Ministerstva školství, mládeže pěti červnových dnů více než 300
a tělovýchovy ČR, zaslal hejtmano- studentů středních škol, 90 členů
vi dopis, v němž děkuje za aktivity odborných porot, zástupci organiškoly, jíž zřizuje právě Ústecký kraj. zátorů SOČ ze všech 14 krajů České republiky. Středoškolská odborCitujeme:
„Mám milou povinnost podě- ná činnost byla pro řadu studentů
kovat Vaším prostřednictvím Vyšší prvním krokem k samostatné práci
odborné škole a Střední průmyslo- a účast na celostátní přehlídce prvvé škole ve Varnsdorfu, která byla ním významným úspěchem. Vedle
hostitelem Celostátní přehlídky 30. diskuse s porotou měli i příležitost
ročníku Středoškolské odborné seznámit se s tím, co vytvořili kočinnosti (SOČ). Musím konstato- legové z ostatních krajů, z obdobvat, že se této úlohy zhostila skvě- ných či jiných typů škol, navázat
le! Můj dík patří především panu přátelství se stejně zaměřenými
řediteli Ing. Bc. Janu Hodničákovi vrstevníky a získat impulsy pro dala dalším členům organizačního ší odbornou práci. Studenti, porot-

Díky za uspořádání
celostátní přehlídky

ci a všichni ostatní účastníci z celé
České republiky měli ale také příležitost poznat město Varnsdorf
a jeho krásné okolí. Zcela jistě si
odvezli příjemné zážitky, zkušenosti a poznatky a věřím, že pro
většinu z nich se Ústecký kraj stal
místem, na který budou rádi vzpomínat a kam se budou rádi vracet.
Současně jsem přesvědčen, že
Celostátní přehlídka SOČ ve Varnsdorfu přispěla k popularizaci Středoškolské odborné činnosti v Ústeckém kraji, a to mezi studenty
i učiteli, což je pro nás pro všechny
nepochybně přínosem.”

Výherce

Město

Emilie Hamlichová
Simona Štrancová
Tomáš Zavadil
Monika Nýdlová
Zlata Hendrichová
Iveta Todáková
Pavel Netolický
Angelika Kyselová
Hana Kožená
Jakub Mnárik

Teplice
Žatec
Chomutov
Ústí n.L.
Vroutek
Hrob
Ústí n.L.
Most
Ústí n.L.
Ústí n.L.
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která, jak napsala
i za ostatní občany, přivítala nasazení souprav Regionova s logem
Ústeckého kraje mezi Rumburkem a Dolní Poustevnou. „Musíme Vás pochválit, že jste pro nás
opět udělali velmi dobrou věc,”
píše paní Dvořáková. „Tyto vláčky
jsou hezké a modernější a nám
jako starším občanům a také
maminkám s dětmi se nyní lépe
nastupuje a cestuje po naší trati.
Navíc jste nám ušetřili nepříjemný
přestup v Rumburku, který cestování velmi komplikoval a zlepšili
jste služby pro občany. Opravdu
si spousta lidí tuto novinku poPoděkování za zlepšení v dopravě na chvaluje, a opět začneme využívat
železnici obdržela kancelář hejtma- vlak, když nemusíme přesedat při
na od Ivany Dvořákové ze Šluknova, cestování směrem na Děčín.”

Poděkování ze Šluknova
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V ústecké Masarykově nemocnici
bude operovat da Vinci
Pokračování ze str. 1

Pohyby josticku jsou robotem prováděny velmi jemně. Kupříkladu na
pohyb v dráze jednoho centimetru
da Vinci odpoví pohybem jedné setiny milimetru, přičemž systém tento pohyb synchronizuje s dechem
operovaného těla.
„Ústecký kraj je bohužel místem,
kde takovéhle zařízení potřebujeme více, než v jiných koutech
republiky,“ vysvětluje hejtman Jiří
Šulc. „Jsme jedním ze středoevropských regionů s nejvyšším nárůstem
hlášených nádorových onemocnění v prvních měsících roku 2008.

To si nevymýšlím, říkají to statistiky
národního onkologického registru,
který připravuje a od ledna 2007
každý měsíc aktualizuje Česká
onkologická společnost. V dubnu
2008 jsme zaznamenali 397 nově
hlášených onemocnění, od ledna je
to přes 3 335 případů,“ vysvětluje
důvody pro pořízení exkluzivního,
ale také drahého vybavení Masarykovy nemocnice představitel kraje.
Krajská rada a také zastupitelstvo
proto nakonec v uplynulých dnech
rozhodlo, že v Ústeckém kraji nepostačí pouze vyšší důraz na prevenci a podporu vzdělávání lékařů
v oblasti onkologické specializace,
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O převodu pěti zařízení sociální péče

ale musí přijít i tato výrazná technická pomoc.
Masarykova nemocnice je prvním krajským zařízením v České
republice, které takovou technologií disponuje. „Robotické centrum výrazným způsobem zvyšuje
úspěšnost chirurgické léčby nádorových onemocnění a především snižuje výskyt následků po
zákroku. Zbývá ještě přesvědčit
zdravotní pojišťovny, aby takto
prováděné zákroky proplácely.
Věřím, že smutný fakt, spočívající v četnosti výskytů novotvarů,
naše úsilí podpoří i v tomto směru,“ konstatoval hejtman.

Memorandum sousedů o cyklostezce

Při návštěvě ústeckých ÚSP jsou zprava Petr Fiala, Jan Řeřicha a Tomáš Kříž

N

edávno navštívil náměstek
hejtmana Ústeckého kraje
Petr Fiala v doprovodu náměstka
primátora města Ústí nad Labem
Jana Řeřichy, krajského zastupitele
kraje Tomáše Kříže, jenž je rovněž
předsedou sociální komise rady
kraje, a pracovníků z odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského
úřadu Ústeckého kraje, pět zařízení sociálních služeb. Domovy pro
osoby se zdravotním postižením
na Severní Terase, ve Všebořicích,
Hliňanech a v Trmicích a denní sta-

cionář Úsměv ve Vaňově jsou dnes
příspěvkovými organizacemi Statutárního města Ústí nad Labem.
„Na základě předběžné dohody
mezi městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem uvažujeme převést
tato zařízení pod Ústecký kraj,“ říká
Petr Fiala. „Po projednání převodu
zmíněných pěti zařízení v radě kraje
předložíme celou záležitost zastupitelstvu kraje, a to v září.“ Zmíněné
domovy a stacionář, jako specializovaná zařízení pro mentálně postižené, zajišťují sociální služby pro

osoby z celého kraje a svým charakterem naplňují znaky krajského
zařízení a podle Petra Fialy není
v tomto záměru náš region prvním
– jde o současný trend v poskytování tohoto druhu služeb.
Současně se schválením dalších
postupných kroků k převodu zařízení pod kraj jeho rada souhlasila
16. července také se záměrem převodu Domu dětí a mládeže v Ústí
nad Labem, jehož zřizovatelem je
Ústecký kraj (budova je v majetku
města), na město Ústí nad Labem.

Mimořádných dvacet milionů korun
pro obce na chodníky a komunikace
H

ejtman Ústeckého kraje zajistil
z mimořádných zdrojů ministerstva ﬁnancí 20 mil. Kč pro 45
měst a obcí našeho regionu. Peníze
obdržel Ústecký kraj a bude je městům a obcím přerozdělovat. Použi-

ty budou na zvelebení centrálních
částí obcí, především na chodníky
a nové bezpečnější komunikace,
tedy obecní silnice a ulice. Mimořádné dotace ve výši 20 089 tisíc
korun jsou členěny na investiční

akce (4 306 tis. Kč) a neinvestiční
části staveb (15 783 tis. Kč). Celkové výdaje všech akcí z našeho přehledu budou představovat částku
31 386 tis. Kč, rozdíl si obce proﬁnancují samy.

Mimořádné dotace obcím na revitalizaci infrastruktury

N

áměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje Radek Vonka
a hejtman Libereckého kraje Petr
Skokan (zprava na snímku) jako
první podepsali v pátek 11. července v České Lípě – Žízníkově
Memorandum Zelená cyklomagistrála Ploučnice, o vybudování cyklostezky pojmenované podle tohoto vodního toku. K memorandu
na místě připojil podpis náměstek
libereckého hejtmana Radim Zika
a později se pera chopili starostové
30 obcí a měst ležících podél toku

řeky a další, kteří se do Žízníkova
sjeli trasou cyklostezky na kolech.
Podepsání memoranda bylo aktem
slavnostního zakončení propagační
jízdy, jejíž aktéři se v terénu mezi
Osečnou a Žandovem seznamovali
jak s existujícími krátkými úseky cyklostezky, tak především s lokalitami,
kde zatím vybudována není. Radek
Vonka s Petrem Skokanem projeli
budoucí cyklostezku od hranic obou
krajů, ze Žandova do České Lípy.
Cyklostezka Ploučnice vede oběma
kraji, od pramenů říčky v Osečné

do Děčína. Její trasa v podstatě kopíruje tok Ploučnice vlévající se do
Labe v Děčíně. Tam se cyklostezka
napojuje na plánovanou cyklostezku Labe, která je součástí cyklomagistrály Hamburk – Vídeň. „Úsek
cyklostezky v našem kraji dosahuje
asi 17 km. Ještě není dokončena,
chybějící úseky bude nutné vybudovat za přibližně 90 milionů korun.
I proto jsme dnes podepisovali toto
memorandum, víme že obce by tak
náročnou investici samy nezvládly,“
vysvětlil Radek Vonka.

Obec

Název projektu

Obec Petrovice
Obec Arnoltice
Obec Hřensko
Obec Kámen
Obec Kunratice
Obec Kytlice
Obec Markvartice
Obec Srbská Kamenice

oprava chodníku
oprava místních komunikací
oprava místních komunikací
obnova místních komunikací
místní komunikace
oprava místní komunikace
přechod pro chodce
oprava místních komunikací
oprava komunikace a chodníků v Moravské ul.,
střed města vybudovaného areálu s byty DPS
oprava chodníků
oprava chodníků
výstavba chodníku
oprava komunikace
oprava komunikace ul. Zahradní
úprava chodníku Husova ulice
oprava chodníků
výstavba parkoviště
gen. oprava chodníku v Kubátově ul. - I. etapa
úprava komunik.v centru obce vč. parčíku
oprava místních komunikací
oprava místních komunikací
komunikace u školy Zeměchy
oprava místních komunikací
zřízení chodníků v obci I. etapa
výstavba chodníků u nových domů
rekonstrukce chodníků v havarijním stavu II. etapa
oprava komunikace Volenice
oprava místní komunikace
vybudování chodníku
oprava komunikace pod bytovkami
výstavba chodníků Předonín
místní komunikace
kompl. oprava hl. a bočních chodníků u bytovky
rekonstrukce místní komunikace Lounky III.
oprava komunikace a chodníku
chodníky - II. etapa - 3. část
zámková dlažba před hasičskou kapličkou
úprava části místní komunikace
vyspravení cyklostezky
chodníky
chodníky
výstavba chodníku
zatrubnění příkopu a zpevnění krajnice
rekonstrukce panelové komunikace
chodník v délce 130 m
obnova chodníku ul. Na Zavadilce
stavební úpravy komunikace III. třídy
dokončení opravy místních komunikací
rekonstrukce místní komunikace Vchynice
rekonstrukce chodníku
oprava komunikace
rekonstrukce chodníků v obci
oprava komunikací a chodníků

Město Varnsdorf
Obec Vilémov
Obec Droužkovice
Obec Mašťov
Obec Perštejn

Pro dětské hřiště v České Kamenici

Obec Vrskmaň
Obec Háj u Duchcova
Město Blšany
Obec Černčice
Obec Deštnice
Obec Jimlín
Obec Líšťany
Obec Měcholupy
Městys Panenský Týnec
Městys Slavětín
Obec Počedělice
Obec Smolnice
Obec Veltěže
Obec Velemyšleves
Obec Bechlín
Obec Drahobuz
Obec Horní Beřkovice
Obec Chodouny
Obec Chotěšov
Obec Chotiněves
Obec Libochovany
Obec Libotenice
Obec Radovesice
Obec Trnovany
Obec Třebívlice

Z

ejména děti v Doubici a v České Kamenici se těší z prvních
míst, které obce získaly v soutěži
Skleněná popelnice 2007. I když
si představitelé vedení obcí odvezli z dubnového slavnostního
vyhlašování soutěže v pavilonu
šelem ústecké ZOO slavnostní
poháry, hlavní ceny, jimiž jsou

herní prvky na dětská hřiště v celkové hodnotě 100 tisíc korun,
přivezli do České Kamenice a do
Doubice člen Rady Ústeckého
kraje Antonín Terber a představitelé společnosti EKO-KOM a.s.
Doubický starosta Martin Schulz,
který cenu od Antonína Terbera
přebíral, byl prý v pokušení atrak-

ce vyzkoušet, ale raději si počká
na další část výhry. Součástí ceny
v soutěži Skleněná popelnice
2007 pro všechny ﬁnalisty je totiž
také interaktivní představení s tématikou třídění odpadů v podání
Divadla dětí Karlovy Vary, které
do září letošního roku navštíví
všechna ﬁnálová města a obce.

Obec Vědomice
Obec Velké Žernoseky
Obec Vchynice
Obec Židovice
Obec Havraň
Obec Lišnice
Obec Lužice
Celkem

Návrh
dotace
(tis. Kč)
300
400
400
300
292
350
280
300

Celkové
výdaje
(tis. Kč)
650
582
600
460
450
500
560
465

2 250

2 500

400
270
300
270
400
350
270
270
450
155
300
263
115
400
1 200
114
300
300
300
245
400
300
220
300
270
300
450
110
475
270
270
540
300
180
650
180
400
250
100
130
300
550
300
1 300
20 089

450
300
798
300
637
620
300
300
521
173
2 200
404
230
900
1 600
221
815
437
600
377
600
600
240
533
300
900
650
110
528
300
300
600
770
200
1 300
200
650
280
105
200
489
601
480
1 500
31 386
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HOSPODAŘENÍ PRO VŠECHNY
Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007
zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v porušení rozpočtové kázně,
v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů
v rozporu se zvláštními předpisy.
Za rok 2007 byl Ústeckému kraji udělen národní rating Aa1.cz se
stabilním výhledem společností
Moody´s Investors Service.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
usnesením č. 9/26Z/2008 ze dne
25. 6. 2008 souhlasilo s celoročním
hospodařením Ústeckého kraje za
rok 2007 bez výhrad a zároveň vzalo na vědomí údaje o plnění příjmů
a výdajů za rok 2007 a vyúčtování
ﬁnančních vztahů ke státnímu rozpočtu.
Petr Fiala
náměstek hejtmana
Ústeckého kraje

Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2007 dle skutečnosti
66,81 %

30,77 %
0,98 %
1,45 %
třída 1 – daňové příjmy
třída 3 – kapitálové příjmy

Výdaje za rok 2007 dle jednotlivých oblastí

Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2007
v tis. Kč

druhové třídění
Celkové příjmy
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
Celkové výdaje
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů za rok 2007
Celkové ﬁnancování
třída 8 - prostředky minulých let
třída 8 - zůstatky fondů
třída 8 - úvěr
třída 8 - splátky úvěru

schválený
rozpočet
na rok
2007
10 041 871
3 834 055
75 271
132 716
5 999 829
10 251 871
8 828 292
1 423 579
-210 000
210 000
0
0
350 000
-140 000

upravený
skutečnost
rozpočet
rozdíl
k 31. 12.
k 31. 12.
B-A
2007
2007 A
B
12 572 021 12 790 589
218 568
3 868 962
3 935 053
66 091
161 942
185 153
23 211
188 172
125 159
-63 013
8 352 945
8 545 224
192 279
13 668 691 12 485 820 -1 182 871
10 311 064
9 328 240
-982 824
3 357 627
3 157 580
-200 047
-1 096 670
304 769 1 401 439
1 096 670
-304 769 -1 401 439
429 466
-535 942
-965 408
323 621
-50 288
-373 909
483 583
410 939
-72 644
-140 000
-129 478
10 522

%
plnění
101,74
101,71
114,33
66,51
102,30
91,35
90,47
94,04
x
x
x
x
84,98
92,48

Saldo příjmů a výdajů v letech 2001 – 2007

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
-50 000
-100 000
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4 835

378 235

118 328

-90 419

269 180

56 511

304 769

roky
v tis. Kč

Z grafu je zřejmé, že díky převážně kladným saldům v uplynulých letech byl zůstatek ﬁnančních prostředků
z roku 2007 vysoko nad úrovní salda roku 2007.

ﬁnanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2007
povinné odpočty, z toho:
ﬁnanční prostředky fondů Ústeckého kraje
vratky nevyčerpaných ﬁnančních prostředků do státního rozpočtu
účelové prostředky převáděné do roku 2008
příjmy z prodejů majetku ve správě příspěvkových organizací dle schválených pravidel
prostředky předběžně zapojené do schváleného rozpočtu na rok 2008
k rozdělení

753 087
12 790 589
281 461
12 485 820
1 339 317
62 122

v tis. Kč

Na bankovních účtech Ústeckého kraje k 31. 12. 2007 zůstaly ﬁnanční prostředky v celkové výši 1 339 317 tis.
Kč. Po povinných odpočtech byly Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 19/25Z/2008 ze dne
30. 4. 2008 rozděleny volné ﬁnanční prostředky ve výši 471 418 tis. Kč.

ﬁnanční prostředky na bankovních účtech k 1. 1. 2007
celkem příjmy
úvěr včetně splátky úvěru
celkem výdaje
ﬁnanční prostředky na bankovních účtech k 31. 12. 2007
nevyčerpaný zůstatek úvěru

55,50 %

27,29 %

0,82 %
3,25 %
1,57 %

4,82 %

Oblast školství
Oblast rozvoje

6,74 %
Veřejná správa
Oblast životního prostředí

Oblast dopravy
Oblast sociálních věcí a zdravotnictví
Oblast kultury

Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 304 769 tis. Kč při celkových příjmech plněných na 101,74 % ve výši 12 790 589 tis. Kč a celkových výdajích čerpaných na 91,35 %
ve výši 12 485 820 tis. Kč.

Přehled použití volných ﬁnančních prostředků schválených zastupitelstvem:

400 000

ﬁnancování

třída 2 – nedaňové příjmy
třída 4 – přijaté dotace

1 339 317
- 867 899
- 373 981
- 432
- 20 334
- 9 740
- 463 412
471 418

Přebytek vznikl zejména z nevyčerpaných ﬁnančních rezerv na ekonomickém odboru (305 492 tis. Kč) a nečerpáním výdajů na odboru investic (76 296 tis. Kč), odboru životního prostředí a zemědělství (29 180 tis. Kč),
odboru dopravy a silničního hospodářství (15 132 tis. Kč), odboru sociálních věcí a zdravotnictví (12 935 tis. Kč)
a dále přeplněním vlastních příjmů (26 289 tis. Kč).

použití volných ﬁnančních
INV – investiční akce a velká údržba
z toho: Krajská zdravotní a. s. - základní kapitál
II/224 most Očihov – rekonstrukce
SŠ lesnická škola a SOŠ sociální Šluknov - výměna oken a fasáda
SOŠ a SOU, Podbořany – realizace úspor energie 1.část,výměna oken
Dětský domov, ZŠ praktická, PrŠ, ŠJ a ŠD, Duchcov – výměna oken
VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí – výměna oken ul.Pivovarská 594
SOU technické, Chomutov - výměna oken
Jednotná platforma informačního systému
projekt „Revitalizace povodí Lučního potoka“
výkupy pozemků – Okresní ulice v k.ú. Předlice
Ekonomický systém pro krajský úřad
Spec. ZŠ a PrŠ, Trmice – REKO výměníkové stanice
Rekonstrukce – Krajský úřad Ústeckého kraje
EK – splátka úvěru
KH – propagace ÚK
RR (Fond rozvoje ÚK) – Program na záchranu a obnovu kulturních památek
KP – příspěvek na činnost PO - posílení muzeí a galerií
ZPZ – Plán odpadového hospodářství – realizační programy
KP – Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008
EK – rezerva na dopravní obslužnost

471 418
403 367
300 000
41 000
14 000
12 700
7 000
6 800
5 000
3 812
3 310
3 200
2 545
2 000
2 000
10 522
8 750
4 000
2 000
1 970
450
40 359

v tis. Kč

Ú

stecký kraj hospodařil v roce
2007 velmi dobře oproti předpokladu, jelikož skutečné příjmy
byly plněny na 101,74 %. Čerpání

běžných výdajů na 90,47 % bylo
ovlivněno úsporou v čerpání rezerv
ekonomického odboru a úsporou
běžných výdajů některých ostatních
odborů. Úspora, která vznikla, byla
použita zejména jako základ pro
navýšení kapitálových výdajů letošního roku a poslouží k rychlejšímu
zhodnocování majetku kraje.
Závěrečný účet byl zpracován na
základě zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Jeho součástí je
i vyúčtování ﬁnančních vztahů ke
státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a k hospodaření dalších osob.
Hospodaření Ústeckého kraje za
rok 2007 bylo v souladu se zákonem
přezkoumáno Ministerstvem ﬁnancí ČR. V hospodaření kraje nebyly

Pozn.: INV = investice, EK = ekonomický odbor, KH = kancelář hejtmana, RR = regionální rozvoj, KP = kultura
a památková péče, ZPZ = životní prostředí a zemědělství.

Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí za rok 2007
19 %

15 %

8%
okres Děčín
okres Chomutov
okres Litoměřice
okres Louny
okres Most
okres Teplice
okres Ústí nad Labem

17 %

4%
11 %

26 %

V roce 2007 obdržely obce a dobrovolné svazky obcí v regionu dotace od Ústeckého kraje v celkové výši 125 496
tis. Kč. V grafu je rozložení dotací procentech, v absolutních číslech dle jednotlivých okresů: Děčín: 18 894 tis.
Kč, Chomutov: 21 124 tis. Kč, Litoměřice: 33 205 tis. Kč, Louny: 13 760 tis. Kč, Most: 4 419 tis. Kč, Teplice:
10 667 tis. Kč a Ústí n. L.: 23 427 tis. Kč. Za léta 2002 – 2007 představovaly dotace částku více než 670 709 tis.
Kč, což je 807 Kč v průměru na jednoho obyvatele Ústeckého kraje.
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Hejtmanský den na Lounsku a Žatecku
D

okonale prázdninovou podobu měly Hejtmanské dny
na přelomu června a července
na Lounsku a Žatecku. Hejtman
Jiří Šulc tentokrát nechal auto
v garáži a spolu se členem Rady
Ústeckého kraje René Budjačem nasedl na kolo a objel obce
v okolí Žatce a Loun. V pondělí
30. června vyjeli z Kadaně a pokračovali na Libočany, Žatec,
Staňkovice, Dolejší Hůrky, Lišany, Postoloprty, Březno a skončili v Lounech. Zde druhý den
ráno, tedy v úterý 2. července,
zahájili provoz Portálu krizového řízení. V rámci republiky unikátního webu, který občanům
nabízí informace jak se zachovat v krizových situacích, jakými
jsou například povodně, sesuvy
půdy, požáry, havárie chemic-

kých podniků a povodně. Je zde
shromážděno obrovské množství dat a informací. Například
jak se v krizové situaci chovat,
koho žádat o pomoc, nebo jak
se vůbec pozná, že nastal nějaký krizový stav. Portál také
nabízí jednu velice zajímavou
službu – stačí zadat jakoukoli
adresu v kraji a webové stránky ukážou, jaké krizové situace
v uvedeném místě hrozí.
Z Loun pak oba zástupci kraje
pokračovali na Černčice, Blšany
u Loun, Veltěže, Slavětín, Radonice n. O., Stradonice, Levousy,
Křesín, Klapý a Libochovice.
V obcích se setkávali s občany
a někde také předávali symbolické šeky, které dostaly obce od
Ústeckého kraje na pořízení výstroje pro dobrovolné hasiče.

Hasiči jsou v obci Klapý pod Házmburkem už 124 let
roce 1884 lze vysledovat začátky práce hasičů v malé obci
pod Házmburkem. Dnešní Jednotka dobrovolných hasičů Klapý má
sedmdesátičlennou základnu, z toho je 15 dospělých v „aktivní službě“, na dvě desítky mladých hasičů a také dvacítka dívek a žen. To
není málo, vždyť celé Klapý má jen
něco přes 500 obyvatel. Klapští hasiči patří mezi ty nejaktivnější na Litoměřicku a dělají pro obec i okolí
spousty dalších potřebných věcí,
když tedy zrovna někde nehasí.
K jejich činnostem patří samozřejmě preventivní prohlídky v obecních budovách i u občanů, pořádají
exkurze dětí, asistují při pálení čarodějnic, při dětských dnech a také
proto nemají nouzi o mladé členy,
tedy spíše děti nebo později dorostence. K největším zásahům hasičů
z Klapý patřila třeba pomoc Lovosicím a Křešicím při povodních v roce 2002 i předloni, k těm menším
třeba likvidace požáru kombajnu

místního zemědělského družstva,
hasili černou skládku v obci Poplze
nebo rákosí v Levousích. Všechna
družstva jezdí po soutěžích a sbírají úspěchy a na své vlastní akci,
Klapské proudnici, měli v posledních deseti letech někdy až 17
družstev! Jejich hasičská technika
čítá třiapůlkubíkovou automobilovou cisternu CAS 24 RTAP, Avii
31 pro převoz osob, „požární“
přenosné stříkačky – dvanáctku
(1 200 litrů za minutu) nebo už
veterány PS 8 a PS 2.
V rámci návštěvy hejtmana Jiřího
Šulce převzal velitel hasičů za přítomnosti starostky obce Romany
Albrechtové šek od Ústeckého kraje na 35 tisíc korun. Pořídili si za
ně dva zásahové obleky a plovoucí
čerpadlo. A do budoucna chtějí
také pořádnou sušičku na hadice
nebo zrekonstruovat přenosnou
stříkačku. Plánů ani po 124 letech prostě dobrovolným hasičům
v Klapý neubývá…

▲

Nahoře dominanta
přímo nad Klapým –
hrad Házmburk. První
písemná zmínka o obci
je z roku 1197 let…

▲

V

Hejtman předává šek
na vybavení dobrovolných hasičů předsedovi
jednotky Miloši Voborskému

▲

Na rekonstrukci a přístavbě hasičské zbrojnici odpracovali klapští
dobrovolníci přes 1100
hodin. Na snímku jsou
vedle velitele jednotky
(vlevo) Vojtěch Laube
a bývalý velitel Vlastimil Sýrovec. Hasiče vedl
v letech 1968 – 2007
(!) a letos obdržel v Přibyslavi titul Zasloužilý
hasič. Byl v červnu jediný
z našeho kraje.

RANA
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Sochařské sympozium ve Vejprtech

Ear, Era,
Ike, misál

Sportovní
klub
policie

Značka
minerální
vody

Neoprávněný lovec

a 58 básní. Mezi účastníky literárního Psaníčka byly děti z krajského
města i dalších měst regionu, ale
také třeba z Písku, Dobříše, Prahy,
Nové Paky, Zábřehu na Moravě,
Kamenice nad Lipou…
Porota
udělila
v každé
soutěžní kategorii
a
věk o v é
skupině
1. – 3.
c e n u
a čestná uznání. Vítězové: Poezie 6. – 7.:
Radoslav Horák (Zábřeh); Poezie
8. – 9.: Magdalena Gajdošová
(Ústí nad Labem); Próza 6. – 7.:
Anežka Bergmanová (Ústí) a konečně Próza 8. – 9.: Aneta Svobodová (Písek).
Cizí mužské
křestní
jméno

Občanské
sdružení

Sdružené
inkaso

Žolík

Fotograﬁe v oseckém klášteře
V

Klášterní galerii Informačního
a turistického centra města
Osek začala 1. července výstava
fotograﬁí oseckého fotografa a patriota Jiřího Vondry. Nad výstavou
s názvem „Osecká zastavení“, která představuje průřez autorovou
tvorbou, převzal záštitu náměstek
hejtmana Petr Fiala. „Jsem velmi
rád, že Jiří Vondra představí touto
výstavou své fotograﬁe veřejnosti.
Říkám o něm, že je to osecký patriot se srdcem na pravém místě
a věřím, že jeho výstava bude mít
u návštěvníků úspěch. Zároveň
jsem také rád, že přijal mou nabídku a své fotograﬁe představí v září
také na výstavě v budově Krajského
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OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
● Chomutovský starosta JUDr.
Ernst Storch, až do 31. srpna
2008, muzejní prostory radnice.
Život a dílo.
● Afrika a Orient Rainera
Kreissla, až do 4. října, muzejní
prostory radnice. Z daru sběratele českému národu.

● Výstava dětských prací ZUŠ
Evy Randové, až do 2. září, přísálí vědecké části, Velká Hradební 49 (vstup zdarma).

Výr. cereál.
potravin

Odstranění
rozporů

?

Kulturní pozvánky

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. LAB.

Transport

Irský bůh
podsvětí

12 měsíců

Nasycený
uhlovodík

Psí jméno
Tady

Velký afr.
savec

Opeřený
obratlovec
s křídly

4. díl
tajenky

Bůh lásky

Nástroj
dřevorubce

Erotický
časopis

MPZ
Španělska

Mimozemšťan

Voltampér

Parťák
Mata

Pach

Barvivo
na vejce

Mastné
tekutiny

1. díl
tajenky

Dovednost

úřadu Ústeckého kraje,“ řekl v úvodu výstavy Petr Fiala.
I přesto, že termín zahájení výstavy již připadl do období prázdnin,
vernisáž byla hojně navštívena nejen Osečany, ale i řadou návštěvníků z širokého okolí. Množství
fotograﬁí z oseckého regionu, ale
především genius loci cisterciáckého kláštera a příjemná atmosféra
letního podvečera, provázely skupinky návštěvníků výstavy až do
pozdních večerních hodin. Záměrně
vybraný prázdninový termín výstavy
fotograﬁí by měl napomoci k široké
propagaci Oseka a jeho okolí v období, kdy je osecký klášter navštěvován turisty z Čech i zahraničí.

Chystáme na srpen V srpnových Krajských novinách, jež se vám do rukou
dostanou jako příloha MF Dnes, Práva, Deníku a týdeníku Homér na sklonku srpna,
vám představíme podrobněji Program podpory regionální kulturní činnosti Ústeckého kraje. Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje bylo schváleno rozdělení celkem 3 750 tisíc korun 62 příjemcům dotací na významné kulturní akce, přehlídky,
soutěže, festivaly, sympozia a další akce i nadregionálního významu.

Čert

Italský
jazyk

Po rekonstrukci

ÍZ

J

iž popáté letos uspořádala příspěvková organizace Ústeckého
kraje Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem celostátní literární soutěž s názvem Psaníčko
(jednou za dva roky). Letos se do ní
přihlásilo 67
autorů
ve dvou
kategoriích
– žáci 6.
– 7. tříd
a jejich
starší
kamar á d i
z 8. – 9. tříd základních škol nebo
odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Odborná porota, v níž byli
bohemista Václav Miller, spisovatelka Renata Šulcová a literární kritik a publicista Jaroslav Balvín, hodnotila celkem 78 prací prozaických

částkou 50 tisíc Kč z dotačního Programu podpory regionální kulturní
činnosti. Zájemci mohli až do 20. 7.
sledovat zajímavou práci umělců
pod širým nebem v galerii manželů
Hladkých ve Vejprtech.
(aš)

Stav před
rekonstrukcí

V

Páté Psaníčko

deset dnů vytvářeli z pískovce bezplatně umělecká díla, která budou
posléze instalovaná ve vybraných
zdravotnických zařízeních v Česku i v zahraničí. Tento humanitární
projekt podpořil rovněž Ústecký kraj

Z prostředků Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje byla v roce
2007 poskytnuta vlastníku kulturní památky, obci, dotace ve výši
333 820 Kč na statické zajištění,
obnovu čelního štítu a fasády kaple. Celkové náklady na obnovu
dosáhly téměř 477 tis. Kč. Vaše
odpovědi se jménem obce a světce čekáme do půlky srpna:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká Hradební 8, 400 02 Ústí n.L.,
případně na elektronické adrese:
kocabkova.n@kr-ustecky.cz.

K

pozium ve Vejprtech. Tuto letní akci
tradičně pořádala Galerie H, která
hostila třináct profesionálních umělců ze sedmi zemí – ČR, Maďarska,
Švýcarska, Velké Británie, Ukrajiny,
Německa a Nizozemska. Sochaři

oznat ranně barokní sloup Panny Marie v Tuchořicích, který se
skrýval v naší červnové fotokvízové
tajence, vám nedělalo problémy.
A výherci jsou Libuše Chrzová
z Tuchořic, Václav Malec z Mostu a Monika Mončeková z Lovosic. Dostanou hezké publikace.
Dnes nová hádanka: Už v roce
1717 označil známý dr. Bedřich
Hoffmann, osobní lékař pruského
panovníka, zdejší hořkou vodu za
vhodnou pro léčbu střevních chorob. V roce 1770 objevil tuto vodu
na svých pozemcích rolník z nedaleké vsi – Matyáš Loos a začal ji
čerpat. Brzy získal značný majetek
a nechal ve vsi postavit pozdně barokní kapli a zasvětil ji světci, který
žil v letech 1217 – 1252 a bojoval
proti muslimům ve Španělsku v křížových výpravách. Byl uctíván jako
ochránce proti loupeživým skupinám, když byli muslimové považovaní za vzor všeho špatného. Ve vsi
M. Loose se snažili ochránit lázně
proti drancujícím skupinám, které
Loos zažil v předchozích válkách.
Kaple stávala kdysi uprostřed návsi
malé vísky na Mostecku, její valná
část však byla v letech 1976 – 7
zbořena a zůstalo jen pár usedlostí
z okraje vsi a torzo kaple.

TO

e čtvrtek 10. 7. bylo za přítomnosti zastupitele Ústeckého kraje Petra Husáka, starostky města Vejprt Jitky Gavdunové a starostky obce
Kovářská Aleny Kepičové zahájeno
XVI. Mezinárodní sochařské sym-
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REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
● MÁM RS…NO A CO?, od
6. srpna do 31. srpna 2008, jízdárna. Výstava přináší nové autory i umělecká díla. Jejím cílem
je ukázat, že lidé nemocní roztroušenou sklerózou mohou
i přes svou nemoc pracovat,
tvořit… mohou žít kvalitní život.
Vernisáž výstavy: úterý 5. srpna
v 17.00 hod.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

● CORPORA S, až do 28. září. Ve
středu zájmů Corpory S stojí
vztah mezi tělesností a světem
předmětů, abstraktností barvy
a světla, vztah prožívaného a tušeného, povrchu a hloubky.
Charakteristický zůstává časový
rozměr prací směřující z minulosti i budoucnosti k přítomnosti, prožívané a uskutečňované
dílem samotným.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI

● Žatečtí živnostníci, až do
21. září, hlavní budova. Výstava
představí nejrůznější obchody
zachycené na dobových fotograﬁích znázorňující Žatec ještě
z dob Rakouska-Uherska a předválečného Československa.
● Pocity duše, až do 24. srpna,
Křížova vila. Výstava abstraktních obrazů Ireny Hošnové a obrazů Ireny Maževské na téma
krajina, portréty a květiny.

Křížovka o ceny
N

aše červnová křížovka měla
tajenku: Kolik studentů letos maturovalo v našem kraji
(?). správnou odpovědí bylo číslo
6 396. Z téměř dvou set „luštitelů“ jsme vylosovali tři výherce, kteří
brzy obdrží hezkou věcnou cenu:
Jana Nováková z Litoměřic, Anna
Kuncová z Teplic a Vladimír Najman rovněž z tohoto města. Dnešní tajenka je opět otázkou (bez
otazníku!). Chcete-li soutěžit o ceny, uveďte tajenku a správnou od-

pověď, kterou najdete v některém
z článků našich novin. Tři úspěšní
luštitelé dostanou krásné publikace
o Ústeckém kraji. Pište co nejdříve,
nejpozději však do středy 13. srpna,
na adresu Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kanceláře hejtmana,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, mailovat můžete na:
sebesta.z@kr-ustecky.cz. Nezapomeňte uvést na obálky nebo do
záhlaví mailů heslo „Křížovka“.
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