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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

● Zhruba tři čtvrtiny lidí v Ústeckém kraji, kteří pravidelně jezdí autobusovou dopravou, ji považují za uspokojivou. Vyplývá to
z průzkumu agentury Factum Invenio, provedeného v Ústeckém
kraji v březnu a dubnu letošního
roku mezi 832 respondenty.
● Znovuotevřen byl židovský
hřbitov v Chomutově. Slavnostní akt pořádala Židovská obec
Teplice s Nadačním fondem
obětem holocaustu. Odhalena
byla plastika od Pavla Kozioly.
Nejvýznamnějším hostem akce
byl nový velvyslanec státu Izrael
Yaakov Levy. Za Ústecký kraj byl
přítomen náměstek hejtmana
Petr Fiala.
● Čínská ﬁrma Shanghai Maling v Hrobčicích na Teplicku
dobudovala svůj závod a zahájila
výrobu masových konzerv, např.
originálního čínského lunchmeatu
a řady dalších. Firma dosud investovala asi 400 milionů korun a jde
tak v současné době o největší investici této ﬁrmy v ČR. V budoucnu dá práci až 200 lidem.
● Společnost Krajská zdravotní a.s. má nový tým odborníků
pro zdravotní péči. Jmenovací
dekrety převzalo 15 lékařů reprezentující osm základních zdravotnických oborů. Krajští odborníci
se budou podílet na tvorbě a realizaci koncepce zdravotní péče,
budou členy výběrových komisí
na obsazení primariátů nebo budou určovat členy odbornických
týmů pro jednotlivé lékařské
obory.
● Také pro studenty čtvrtých
ročníků středních škol, které zřizuje Ústecký kraj, končí v těchto
dnech doba studia. Před maturitní komise letos předstoupí
v našem regionu celkem 5 336
chlapců a dívek ve všech typech
středních škol, v nichž je předepsaná maturitní zkouška.
● Veletrh komunitárních programů (15. května na krajském
úřadu) – nápadů, námětů, zkušeností a spolupráce připravily
společně Zastoupení Ústeckého
kraje v EU se sídlem v Bruselu,
ústecké Eurocentrum, Asistenční centrum, společnost CEBRE,
Regionální rozvojová agentura
a Krajská hospodářská komora
Ústeckého kraje.

Premiéra české vlády
Mirka Topolánka přivítal
na území Ústeckého
kraje jeho hejtman Jiří
Šulc. Stalo se tak v úterý
20. května odpoledne
v areálu mosteckého
letiště. Začala dvoudenní
návštěva ministrů vlády
ČR v našem regionu, jež
vyvrcholila středečním
řádným zasedáním českého
kabinetu v Teplicích.

V

ládní limuzíny, ostří hoši v tmavém s diskrétním sluchátkem
v uchu, kupa novinářů a fotografů.
Přesně tak to ve středu 21. května
vypadalo před teplickým hotelem
Prince de Ligne. Zasedala tu totiž
Vláda České republiky.
„Pozvali jsem ministry na zasedání
do našeho kraje, aby se podrobně
seznámili s tím, co nás tu trápí a lépe pak porozuměli požadavkům,
které jsme jim předložili,“ říká
k pobytu kabinetu v Ústeckém kraji
jeho hejtman Jiří Šulc. V úterý, den
před samotným zasedáním, se totiž
jedenáct ze čtrnácti ministrů a premiér vydali na cesty po kraji. Navštěvovali místa, která jsou spojena
s nějakým problémem regionu. Například Premiér Mirek Topolánek si
z paluby malého sportovního letadla prohlédl pánevní oblasti, ministr
kultury Václav Jehlička se mimo jiné
zajel podívat na zámek Jezeří, který
závažně ohrožuje těžba hnědého
uhlí, ministr dopravy Aleš Řebíček
se setkal se starosty obcí, kterým
život stěžuje nedostavěná dálnice
D8, ministr sociálních věcí Petr Nečas navštívil Litvínov, kde za pomoci
Ústeckého kraje zavádějí vyplácení
části dávek hmotné nouze formou
poukázek, které zanedlouho nahradí elektronické peněženky. Rozšíření projektu na celou republiku
byl jedním z podnětů, který kraj
dal vládě. Byl vyslyšen; vláda druhý
den, na svém zasedání v Teplicích
rozšíření této praxe na celou zem
schválila.
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● GS Investment, a.s. se sídlem
v Hřensku darovala obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko 200 tisíc korun. Za dárce
podepsal listinu předseda představenstva Alexey Krenek. Peníze
použije o.p.s. na propagaci, mobilitu a přeshraniční spolupráci
v letošním roce.
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Česká vláda vyslyšela návrhy
Ústeckého kraje

Krátce z kraje
● Obyvatelé Ústeckého kraje jsou v ČR nejmladší. Průměrný věk v kraji je třicet devět let
a pět měsíců, přičemž republikový průměr je přes 40 let. Zvyšuje
se i šance na dožití vyššího věku.
Na severu Čech se muži dožívají
71 let a ženy 77,5 roku. Nejstarší
obyvatelé žijí v Praze, nejmladší
pak na Chomutovsku.

Hlasujte v anketě a vyhrajte – str. 4

Pokračování na str. 2

Jiříkov: Dvě nová silniční spojení se Saskem

Krajská olympiáda
pro mladé sportovce

H

ranice se Saskem je pro osobní automobily opět o něco
průchodnější. V Jiříkově byly totiž
hned na dvou místech dokončeny
práce na propojení silnic na české
a německé straně hranice. V lokalitách, kde mohli hranici dosud
překračovat jen pěší nebo cyklisté,
teď mohou projíždět i osobní automobily. Rekonstrukce komunikace III/26329 pro silniční dopravu
do 3,5 t spojila města Jiříkov, část
Filipov a Neugersdorf. Další rekonstrukce, tentokrát na silnici II/236,
pak propojila pro auta do 3,5
tuny města Jiříkov a Ebersbach.
Slavnostního předání stavby do
užívání, které proběhlo 12. května v Jiříkově-Filipově, se zúčastnil
mj. náměstek hejtmana Petr Fiala,
představitelé měst Jiříkova a Neugersdorfu a další hosté.
Ústecký kraj zpracoval propojení komunikací na české a německé straně hranice jako dva
projekty, které úspěšně předložil
do evropského dotačního programu Interreg IIIA. V rámci těchto
projektů byly nejen v plné šíři
zrekonstuovanány dotčené ko-

8

P

munikace, ale také vybudovány
nové chodníky pro pěší a instalováno nezbytné dopravní značení.

Celkové náklady projektů realizovaných v Jiříkově a Filipově jsou
8,8 milionu korun, přičemž 6,45

milionu korun z této částky získá
Ústecký kraj jako dotaci z evropských fondů.
(vk)

o III. celostátních Hrách olympiády dětí a mládeže v roce 2007
v Ústeckém kraji (červen), které byly
jednoznačně úspěšnými po stránce
sportovní i organizační, se pro mladé sportovce našeho regionu chystá
další důležitá sportovní akce. Letos
v červnu, a to v jednom jediném dni
– ve středu 18. 6. – se uskuteční
v krajském městě krajská olympiáda, jež bude rozdělena do dvou
částí: půjde jednak o Hry III. Krajské
olympiády dětí a mládeže základních škol Ústeckého kraje, a jednak
o Hry I. Krajské olympiády středních
škol. Her pro mladší sportovce se
vedle nejlepších sportovců našeho
regionu zúčastní i výběry z Liberecka a Karlovarska. V obou věkových
kategoriích se předpokládá účast téměř dvou tisícovek sportovců a dále rozhodčích či trenérů. V těchto
dnech se teprve upřesňuje program
i jednotlivá sportoviště v Ústí nad
Labem. Soutěže proběhnou v patnácti sportovních disciplínách.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Z jednání rady
● Sportovci z ústeckého SPORT
UNIONU o.s. se mohou těšit na
nová kimona, chrániče a boty.
Peníze na jejich pořízení, 20 tisíc
korun z krajského rozpočtu, jim
přidělili krajští radní. Vyjádřili tak
sportovcům poděkování za výbornou reprezentaci České republiky
na II. Světových hrách bojových
umění v Thajsku.
● Už popáté bude v nadcházejícím akademickém roce 2008/
2009 Ústecký kraj vyplácet prospěchová stipendia ve výši 20 tisíc
korun. A studentů bude přibývat,
krajští radní schválili pro další
akademický rok stovku nových
stipendijních míst. V tomto roce
má kraj uzavřeny smlouvy s 297
vysokoškoláky. V loňském roce
požádalo o krajský příspěvek na
studium 75 lidí, z toho 72 bylo
stipendium přiznáno.
● Dar od Ústeckého kraje čeká na
státní podniky Povodí Labe a Po-

vodí Ohře. Radní Ústeckého kraje
souhlasili s bezúplatným převodem
studií a dokumentací, vztahujících
se k řešení protipovodňových
opatření na území Ústeckého kraje. Zpracování dokumentace bylo
ﬁnancováno z krajského rozpočtu, náklady představovaly 15,62
milionu korun, odhad investičních
nákladů na realizaci uvedených
protipovodňových opatření je 1,3
miliardy korun. K uskutečnění převodu je nutný souhlas krajského
zastupitelstva.
● Další kolo oprav a restaurátorských prací čeká zámek Nový Hrad
v Jimlíně. Rada Ústeckého kraje
rozhodla o přidělení celkem tří
zakázek v celkové hodnotě 13,5
milionu korun (bez DPH). Finanční
prostředky na restaurování maleb
a stropů a v severní části na opravy
říms, krovů a zajištění statiky byly
získány z ﬁnančního mechanismu
EHP/Norsko.

Navštívili nás

N

a jednodenní pracovní návštěvu přijel v úterý do Ústeckého
kraje pan Franc But, velvyslanec
Republiky Slovinsko v České republice. Na krajském hejtmanství
jej přijal náměstek a zástupce
hejtmana Radek Vonka. Po besedě
a zápisu do Pamětní knihy Ústeckého kraje se velvyslanec Slovinska zúčastnil na krajském úřadu
vernisáže výstavy fotograﬁí Krásy
Slovinska významného architekta
a fotografa Petera Pokorna. Před
obědem zasadil slovinský velvyslanec spolu s rektorkou ústecké
Univerzity J. E. Purkyně Ivou Ritschelovou a radním Vladimírem
Záhorským Lípu přátelství. Tento
společný symbol obou zemí se stal

prvním nově zasazeným stromem
v budoucím univerzitním kampusu, jenž vyrůstá v areálu bývalé
ústecké nemocnice. Slovinský host
pak předstoupil ve velké aule Pedagogické fakulty UJEP před zdejší vysokoškoláky; i na tomto fóru
zdůraznil potřebu jednotlivých
členských zemí společné Evropy
mít vzdělané, ctižádostivé a nápadité mladé lidi. Vždyť například
výkon předsednictví Republiky Slovinsko v Radě EU zajišťuje v této
zemi na tři tisíce úředníků a specialistů a dalších 180 lidí v bruselském sídle EU. (Na snímku je Franc
But zcela vlevo, spolu s ním jsou
na snímku Radek Vonka a Vladimír Záhorský.)

Aktuality • Informace
Pro záchranu životů

Z

dravotnická záchranná služba
v Ústeckém kraji loni ošetřila
54 270 pacientů, ve více než polovině případů zasahovaly vozy rychlé
zdravotnické pomoci. Pracovníci záchranné služby zaznamenali 195 tisíc volání na tísňovou linku, vrtulník
startoval v 366 případech. Ústecký
kraj, který je zřizovatelem záchranné služby, pro letošní rok vyčlenil
ze svých prostředků zhruba 230
miliónů jen na její provoz. V roce
2007 nakoupila záchranná služba 8
nových vozidel, 4 pro neodkladnou

péči a stejný počet pro dopravu nemocných. Obnova vozového parku
záchranky probíhá dlouhodobě,
protože záchranáři musí být u pacienta do 15 minut. Podle náměstka
hejtmana Petra Fialy se v současné
době dojezdové doby pohybují kolem 6 až 8 minut ve městě, mimo
město pak záchranáři většinou zasahují do 10 až 13 minut. V nákupech vozidel pro záchranáře bude
kraj pokračovat i letos. V rozpočtu
kraje je na osm nových vozů připraveno 16 miliónů korun.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce
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Můj názor

Jaké projekty mohou získat „evropské“ peníze?
K

davky a další kritéria, ale především
musí znamenat přínos pro žadatele
a příjemce, aby svou realizací maximálně přispěly k rozvoji regionu
a naplnění regionálních priorit.
Proto by měli žadatelé důkladně
prostudovat platnou dokumentaci
René
něna 2. výzva – podání žádostí do pro dané kolo výzvy, což jim může
Budjač
20. 6. 2008. Ze schválených pro- jenom pomoci při přípravě a zpra(ODS)
jektů předpokládáme v tomto kole cování projektu a případně předejít
člen Rady
podání žádostí na další dvě komu- problémům v průběhu realizace.
Ústeckého
nikace v hodnotě 334 mil. Kč, dále Také by měli mít zabezpečeny pokraje
pak šest projektů směřovaných do třebné ﬁnanční prostředky na svůj
zlepšení v oblasti vzdělávání v cel- podíl k požadované dotaci.
kové hodnotě 323 mil. Kč, čtyři
Pokud bych měl vyjádřit svůj náz oblasti sociální a zdravotní ve výši zor a uvést konkrétní projekty na142 mil. Kč, jeden projekt v oblasti šeho kraje mající šanci na získání
kultury za 47 mil. Kč a tři z oblasti peněžní podpory z Evropské unie,
Jednoznačně největší šanci mají cestovního ruchu ve výši 32 mil. Kč. tak by to měly být projekty rozvoje
aktuálně projekty z oblasti podpory Na všechny tyto projekty zajišťuje dopravní infrastruktury např. re3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury ÚK projekční a investorskou přípra- konstrukce komunikací a mostů,
regionálního a nadregionálního vý- vu včetně dalších schválených akcí, budování a rozvoj atraktivit cestovznamu. Sem spadají projekty na re- které by měly být připraveny k po- ního ruchu včetně památek nadrekonstrukce pozemních komunikací dání do 3. výzvy (s předpokladem gionálního významu, dále lázeňství
II. a III. třídy navazujících na hlavní podzim 2008).
a s tím související kvalitní nabídky
tahy; prvních sedm projektů bylo
ubytovacích a stravovacích sluschváleno zastupitelstvem v únoru Václav
žeb. Uvítal bych rovněž zkvalitnění
2008. Do 1. výzvy bylo podáno za Homolka
vzdělávací infrastruktury v oblasti
kraj pět žádostí a nyní jsou posuzo- (KSČM)
učňovského školství a infrastrukvány čtyři z nich, které splnily všech- senátor
tury zdravotnické rozšířením o nejny podmínky. Jde o rekonstrukce a člen Zastumodernější techniku i celkové vykomunikací: I/13 – Pernštejn – Vej- pitelstva
bavení nemocnic.
prty, I/13 – Bílina – Kozly – křižovat- Ústeckého
ka I/15 a II/257, I/13 – Jirkov – Ot- kraje
Tomáš Kříž
vice - Havraň – II/251 a I/7 – Údlice
(ČSSD)
– Kadaň – Klášterec n/O – II/224
člen Zastua II/568. Předpokládané náklady na
pitelstva
realizaci těchto čtyř projektů jsou
Samozřejmě takové, které úspěš- Ústeckého
733 mil. Kč, z toho podíl kraje na ně projdou všemi fázemi hodno- kraje
ﬁnancování bude 7,5 %.
cení a získají potřebný počet bodů
V dubnu schválilo zastupitelstvo u úředníků, odborníků i politiků.
dalších 27 projektů pro podání Šanci mají projekty splňující nejen
žádostí na dotace EU a byla zveřej- nastavené administrativní požaraj a jím řízené organizace předloží do regionálních operačních programů regionu soudružnosti NUTS II – Severozápad žádosti o dotace na projekty za více než čtyři miliardy korun. Krajské zastupitelstvo
30. dubna souhlasilo s předložením projektů v rámci výzvy č. 2 ROP k získání dotací na nejrůznější projekty. Jaké mají dle vašeho názoru největší
šance na získání evropských peněz?

Odpověď na otázku je, zdá se,
jednoduchá, opak je ovšem pravdou… Kromě faktu, že šanci na
podporu mají jen administrativně
a logicky správně napsané projekty
s pragmaticky nastaveným rozpočtem, je třeba vzít v potaz další faktory. Projekty musí totiž rovněž odpovídat systémovým prioritám, jež
vycházejí z dlouhodobých záměrů
či plánů na úrovni kraje, měst a obcí. V žádném případě by neměly mít
šanci na podporu projekty „vystřelené od boku“, které navíc předem
vytýčené cíle řeší jen naoko. Jak to
rozpoznat – to by mělo být jedno
z důležitých hodnotících kriterií.
Důležité rovněž je, aby projekty
měly návaznost i po jejich skončení
nebo alespoň významnou přidanou hodnotu spočívající v přínosu
pro občany Ústeckého kraje. Jsem
přesvědčen, že o úspěchu projektu
nebude rozhodovat, zda je předkladatelem soukromý, veřejný nebo
nestátní neziskový subjekt, ale fakt,
zda předložený projekt dokáže řešit skutečné problémy, kterých je
kolem nás hodně. Jistě je vhodné
vycházet při psaní projektů z předvýzkumů, případně veřejných anket, které upozorní na to, co nám
v kraji chybí a co by bylo potřeba
zrealizovat. Rozsah těchto aktivit
je obrovský – od sociálních služeb,
přes vzdělávání, cestovní ruch až po
dopravní infrastrukturu. Do hodnocení projektů je proto třeba zapojit odborníky na jednotlivé oblasti,
schopné posoudit nejen formální
správnost předložených projektových žádostí, ale zejména jejich
účelnost a efektivitu.

Česká vláda vyslyšela návrhy Ústeckého kraje
Pokračování ze str. 1
Nebylo to ovšem jediné vládní rozhodnutí, které inicioval Ústecký kraj.
Žádal především více peněz pro regiony, kde se těží uhlí a vyrábí tepelná energie. „V našem kraji se vyrábí
více než polovina tepelné energie
celé země,“ říká Jiří Šulc. „Obyvatelé
kraje z toho ale v podstatě nic nemají. Nic, kromě poničeného životního
prostředí a špatného zdravotního
stavu. Proto by se alespoň část peněz, které těžařské a energetické
ﬁrmy v našem kraji vydělají, do něj
měla opět vrátit,“ vysvětlil dál Jiří
Šulc. Vláda jeho argumenty vyslyšela
a schválila uvolnění 800 milionů korun ročně pro kraje postižené těžbou
uhlí a produkcí energie. Peníze se
budou získávat z dividend společnosti ČEZ. Klíčem pro rozdělení uvedených prostředků se stane objem
vytěženého uhlí a vyrobené energie.
Nejvíce peněz – 450 milionů ročně
– tedy připadne Ústeckému kraji.
Vláda také odsouhlasila podporu výstavby univerzitního kampusu v Ústí
nad Labem, obnovu Terezína, účast
státu v obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, investice
do infrastruktury v Ústeckém kraji,
vybudování justičního paláce v Ústí
nad Labem či uvolnění bezmála dvou
miliard na protipovodňová opatření
na Labi a Ohři.

Mostovka tzv. Západního mostu v Litoměřicích, krajské investice za 1,5 miliardy korun, se již přibližuje k pravému
břehu řeky. Stavbu si prohlédl ministr dopravy Aleš Řebíček s doprovodem, stejně jako rozestavěný most v Dobkovičkách přes Opárenské údolí na budoucí D8, která povede přes České středohoří.

ředitele/ky
Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace
Požadavky na uchazeče:
■ ukončené VŠ vzdělání
■ zkušenost s vedením a motivací pracovníků,
komunikativnost (výhodou je praxe ve vedoucí
funkci 5 let, praxe v sociální oblasti vítána)
■ organizační a řídící předpoklady
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
■ strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi
■ doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
■ výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
■ vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
■ čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
■ vyplněný osobní dotazník
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte do podatelny) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Obálka musí být na vrchu viditelně označena:
VŘ – DD Dubí – neotevírat
Přihlášku doručte nejpozději 13. června 2008 do 12.00 hod.

První vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek (vpravo) se v doprovodu náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky seznámil s projekty
na další rekreační využití okolí i samotné řeky Labe. Absolvoval také krátkou projížďku po píšťanském jezeru, kde je v současnosti jedna ze zastávek pravidelné veřejné lodní dopravy lodí Porta Bohemica.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek navštívil vedle ústecké Masarykovy nemocnice také Nemocnici Teplice, jeden z pěti odštěpných závodů Krajské
zdravotní. Průvodcem mu byli náměstek hejtmana Petr Fiala a ředitel nemocnice Karel Prokop.
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Slib hasičů

úterý 20. května složilo čtyřicet
pět příslušníků Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
slavnostně služební slib. Stalo se
to v jejich areálu v Ústí nad Labem
– Všebořicích, kde hejtman kraje
Jiří Šulc, který byl mezi čestnými
hosty, připnul při této příležitosti na
standardu sboru stuhu. Symbolicky
má vyjádřit a zdůraznit úzké partnerství obou institucí. Krajský politik pozdravil nové příslušníky (mezi
nimi byly čtyři ženy) a ocenil jejich
záslužnou práci, kterou vykonávají

pro obyvatele našeho regionu. Řekl
mimo jiné: „Není toho málo, co při
svých službách musíte zastat, protože kompetence a působnost vaší
instituce jsou velmi široké a zasahují do mnoha oblastí našeho každodenního života. Vybrali jste si povolání, které není tuctové a mnohdy
je v reálných situacích těžké i nebezpečné.“ Dále připomněl skutečnost, že stále komplexnější podoby například nabývá zásahová
činnost jednotek požární ochrany.
Zdůraznil, že hasiči již dnes nehasí

jen požáry, ty ostatně tvoří jen část
celkového počtu událostí se zásahy.
Z profesionálních hasičů se dnes
stávají spíš univerzální záchranáři,

připravení k pomoci u nejrůznějších
druhů mimořádných událostí. Od
průmyslových havárií, dopravních
nehod až po zachraňování osob

z hloubek či výšek nebo likvidaci
následků úniku nebezpečných látek. Tradiční význam si udržuje také
oblast požární prevence.

Šluknov: Nová Masarykova busta

Sportovní hry v Opárně

P

řed budovou Střední lesnické
školy a Střední odborné školy
sociální ve Šluknově (je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje) byla odhalena busta Tomáše
G. Masaryka. V dřívější době před
školou stála socha Josefa II. Ta byla
ale odstraněna a později nahrazena nevkusnou kamennou nádobou
na květiny. Neznámý vandal v loňském roce tuto nádobu zničil a také
poškodil část podstavce. „Při snaze
hledat odbornou ﬁrmu na opravu,
navrhl jeden z kamenosochařů
osadit podstavec novou sochou,“

Náměstek hejtmana Petr Fiala patří k těm, kteří sportovní hry klientů sociálních ústavů většinou nevynechají.
Tady beseduje s účastníky her v Opárnu.

K

rajské Sportovní hry uživatelů
služeb se zdravotním postižením se uskutečnily nedávno v nádherné krajině Opárenského údolí
na Litoměřicku. Třídenní setkání
klientů s mentálním postižením již
pošesté organizovalo Centrum sociální pomoci Litoměřice spolu s Diagnostickým ústavem sociální péče
v Čížkovicích. Společnou záštitu
nad akcí převzal vicepremiér a mi-

nistr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc. Mezi čestnými hosty
tradičně nechyběl jeho náměstek
Petr Fiala, kterého doprovázel radní
kraje Vladimír Záhorský a vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu Petr Severa.
Šestý ročník Sportovních her přilákal do Opárna dvaadvacet týmů
z Ústeckého a Libereckého kraje,

Regionální obec Slováků Teplice připravuje:

VÝLET NA DĚČÍNSKO

prozradil ředitel lesnické a sociální
školy Rudolf Sochor a dodal, že po
projednání návrhu v realizačním
týmu a neúspěšných pokusech
o navrácení sochy Josefa II. bylo
rozhodnuto, že na podstavec bude
umístěna busta našeho prvního
prezidenta. „Osazení Masarykovy
busty je určitou rehabilitaci dotčeného prostoru s návazností na pojmenování městské ulice, které se
negativním způsobem nedotkne
prostředí památkové zóny ani nedojde k narušení památkové hodnoty městské zóny,“ řekl Petr Di-

viš ze Státní památkové péče MÚ
Rumburk.
Jako nejlepší návrh bylo vybráno
dílo sochaře Alberta Králíčka z Nové Paky. Na nákup a instalaci byly
sdruženy ﬁnanční prostředky školy,
města a soukromých subjektů. Na
slavnostní událost odhalení busty
T. G. Masaryka se přišlo podívat
více než dvě stě občanů. Samotného odhalení se zhostil zastupitel
Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna
(na snímku v popředí) společně se
starostou Šluknova Milanem Kořínkem a dalšími hosty.

Tenisový vítěz z Prostějova

konkrétně 117 handicapovaných
klientů. Soutěžilo se v atletických
soutěžích a stolním tenisu. V Opárně připravili pořadatelé soutěžícím
i návštěvníkům a hostům další
atraktivní lákadla. Například setkání
s příslušníky vojenské policie, kteří s sebou také přivezli na ukázku
i techniku, příjemná byla podívaná
na vystoupení mažoretek, nechyběl seskok parašutistů, výcvik psů,
ohňostroj a samozřejmě k dobré
náladě přispěla hudební produkce v podání známých skupin Vega
a Křešničanka-Pustajka.

Peníze pro kulturu

D

N

a sobotu 21. června připravuje Regionální obec Slováků
se sídlem v Teplicích výlet nejen
pro své členy, a to po trase Mezní
Louka – Divoká soutěska – Tichá
soutěska – Hřensko (pěšky a místy

též na pramicích), celkem kolem
9 km krásným kaňonem říčky Kamenice. Sraz účastníků je na nádraží ČD v Teplicích v 8:15, odjezd
do Děčína v 8:36. Návrat do Teplic
v 19:17 hodin.

íky dobrému výsledku hospodaření Ústeckého kraje v loňském roce si polepší také oblast
kultury ﬁnancovaná z krajského
rozpočtu. „Na posledním jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje, kdy
se rozdělovaly prostředky z přebytku loňského hospodaření, bylo
odsouhlaseno, že do oblasti kultury
půjde navíc 6,5 milionu korun. O 4
miliony se navýšil rozpočet Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Dva
miliony pak dostanou krajská muzea, přičemž polovina této částky
půjde na mzdy zaměstnanců,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Fiala.

N

a kurtech tenisového klubu v Mostě se ve dnech 10.
– 18. května uskutečnil mezinárodní tenisový turnaj ITF s dotací
10 tisíc dolarů. Jeho kvaliﬁkace se
zúčastnilo 38 sportovců, v samotné několikadenní soutěži bylo 32

tenistů z Česka, USA, Argentiny,
Ruska, Litvy a dalších zemí. Mostecké klání proběhlo pod záštitou
hejtmana Jiřího Šulce a také za
ﬁnančního přispění Ústeckého
kraje. Do Mostu se vracíme tímto
snímkem, na němž jsou ﬁnalisté

tenisového turnaje – s pohárem vítěz Karel Tříska z Prostějova a vedle něj druhý Jakub Praibiš z Ústí
nad Labem. Ceny jim předali člen
Rady Ústeckého kraje Pavel Kouda
(vpravo) a ředitel turnaje Jaroslav
Tačner.
Foto Ladislav Šeiner
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Předvolební nadělování nebo pomoc občanům?

N

a dubnovém zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje bylo
pěkně živo. Rozdělovalo se totiž
asi 700 milionů z rozpočtu Ústeckého kraje. Část zastupitelů za
KSČM a ČSSD vystoupila s výhradami: rozdělování prý není čisté,
dotace slouží předvolební kampani
hejtmana, jsou rozdělovány podle
stranického klíče.

Zeptali jsme se proto hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce, co
těmto námitkám říká.
Protože jsme v loňském roce dob-

ře hospodařili a podařilo se nám zajistit mimořádné příjmy do našeho
rozpočtu od státu popřípadě soukromých společností, jako je ČEZ
či Severočeské doly, mohli jsme si
dovolit přidat a rozdělit téměř 700
milionů korun do různých oblastí.
Do našich pěti nemocnic jsme vložili 300 milionů korun na přístrojové
dovybavení a zlepšení prostředí pro
pacienty i zdravotnický personál.
Na řešení kritické dopravní situace
v Ústí nad „Labem a Děčíně jsme
městům darovali příspěvek 61 respektive 10 milionů Kč. V rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje jsme rozdělili 14 milionů korun,
z dotačního titulu Sport a volný čas
650 tisíc, z Fondu vodního hospodářství bylo uvolněno 6,7 milionu,
žadatelé z programu Podpora sociálně – zdravotních služeb dostali
bezmála 13,4 mil. Kč a dalších 319
rozdělili zastupitelé na preventivní programy realizované školami
a školskými zařízeními a také 150
tisíc šlo z rozpočtu kraje na podporu
regionální kulturní činnosti. Všechny akce zlepší život občanů našeho
kraje nebo pomohou s řešením svízelných situací jednotlivým obcím.

Kritici Fondu hejtmana tvrdí, že
rozdělování peněz z nemá pravidla. Je to skutečně tak?
Není. Co se týče kontroly a mechanismu rozdělování příspěvků žadatelům, je Fond hejtmana stejný jako
kterýkoli jiný dotační titul Ústeckého
kraje. To znamená, že jeho správcem
je jeden z odborů krajského úřadu,
konkrétně odbor kancelář hejtmana.
Samotné rozdělování schvaluje rada
a zastupitelstvo kraje na doporučení
komise vnějších vztahů. Komise má
jedenáct členů a jsou v ní úředníci
krajského úřadu, zastupitelé napříč
politickým spektrem i zástupci veřejnosti. Pravidla samozřejmě fond má,
každý si je může přečíst na webu
Ústeckého kraje.

nebo vybudování různých atrakcí
nebo zařízení, která nějakým pozitivním způsobem ovlivňují rozvoj
kraje. Nově budou z fondu také poskytovány ﬁnanční prostředky jako
dary při mimořádných událostech
nebo významným sportovcům, vědcům, umělcům. Budeme z fondu
dávat také dary pozůstalým po obětech například hromadných havárií.

doly, které kraji darovaly už 75 milionů korun, mají v darovací smlouvě
podmínku, že většina jejich daru by
měla být použita na projekty z oblastí, kde tato společnost působí. Je
to vcelku logické. Chtějí, aby peníze pomáhaly hlavně v místech, kterých se dotýká těžba Severočeských
dolů. Jinak ale peníze rozdělujeme
rovnoměrně po celém kraji.

Z čeho peníze, které jsou ve fondu pocházejí? Z rozpočtu kraje?
Tady se musím neskromně pochlubit. Drtivá část peněz ve fondu
pochází z darů od společnosti ČEZ
a především Severočeských dolů.
Podařilo se mi s jejich vedením dohodnout, že za to, že svou činností
zatěžují životní prostředí a hlavně
Jaká jsou ta pravidla? Kdo si zdraví obyvatel, budou kraji pramůže žádat o peníze z fondu?
videlně poskytovat peníze na jeho
Fond je určen pro ty projekty, kte- rozkvět. Díky tomu jsme mohli mezi
ré neuspěly nebo nejsou vhodné žadatele z Fondu hejtmana vloni
pro ostatní dotační tituly Ústeckého rozdělit 25 milionů korun a letos
kraje. Měly by jít o takové projekty, zatím zhruba 145.
které mají v první řadě regionální
význam. Abych byl konkrétní, z fon- Ozývají se hlasy, že poměrně
du se podporují společenské akce, velká část z fondu jde na projako třeba lidové veselice, dětské jekty z Chomutovska a okolí?
dny, přehlídky, soutěže a podobně. Čím to je?
Z fondu se také přispívá na opravy
Je to velmi prosté. Severočeské

Další kritika se týká toho, že prý
peníze z fondů jdou především
do obcí, kde je starosta ze stejné
strany jako vy, tedy z ODS?
Tady musím říct jednoznačně: není
to pravda. Každý projekt posuzujeme jednotlivě, podle kritérií fondu
a ne podle stranického trička starosty. Například Jirkov, v jehož čele
je starosta z ČSSD a v radě členové
KSČM dostal 10 milionů korun na
hřiště. Statisíce dostaly obce, které
mají v čele nezávislé starosty, třeba
Bílina.

Nahlédli jsme do pošty
N

edávná kampaň, kterou rozvířili někteří krajští zastupitelé, novináři nebo
starostové obcí a měst, na které letos zatím nezbyly peníze z Fondu hejtmana, tedy
Ústeckého kraje, se projevila také v poště,
která v uplynulých týdnech došla na krajský úřad nebo hejtmanovi. Psali starostové
měst a obcí, představitelé organizací, spolků a sdružení i dalších příjemců dotací ze
jmenovaného fondu. Někteří z nich nedostali peníze z loňského fondu, jež byl založen už na jaře a vesměs neprotestovali
a nestěžovali si v médiích. Proto jim dnes
dejme alespoň malý prostor citací z jejich
dopisů.

D

ovolte, abychom Vám velmi poděkovali za ﬁnanční podporu našeho sdružení
Relax Aktiv Club Blatno na Chomutovsku,
které použijeme na rozvoj volnočasových
aktivit v tomto místě Ústeckého kraje.
Karel Kopecký,
předseda sdružení

J

ménem Klubu esperantistů v Ústí nad
Labem Vám chci vyjádřit poděkování za ﬁnanční podporu, která přispěje
k uspořádání Mezinárodního kulturního
festivalu na konci listopadu tohoto roku…
… Součástí programu festivalu, který je pořádán k výročí narození dvou významných
protagonistů českého esperantského hnutí
– Jiřího Kořínka a Tomáše Pumpra, bude
blok přednášek na různá historická i aktuální témata… Vaše ﬁnanční podpora má
nejenom ekonomický rozměr, ale ve svém
důsledku umožní pořádání akce, jejímž cílem je díky používání mezinárodního jazyka
sbližování lidí mluvících různými mateřskými jazyky a jejich vzájemné dorozumění
i porozumění, což patří mezi aktuální požadavky ve všech oblastech každodenního
života.
Prof. RNDr.
Vlastimil Novobilský, CSc, předseda
Klubu
esperantistů Ústí n. L.

P

říspěvek z Fondu hejtmana Ústeckého
kraje je pro nejmenší obec se samostatnou působností v kraji – Staňkovice na
Litoměřicku. Malé obce do 500 obyvatel
mají mnohem menší možnosti nejen vymezením čerpání peněz z PRV, ale i výší své
spoluúčasti vzhledem k malým příjmům.
Památkově chráněnou kapli Sv. Prokopa,
která je v majetku obce, pomáhá již osm
let rekonstruovat místní občanské sdružení. Chybí jen dokončit několik menších
oprav, a proto jsme uvítali možnost čerpání
peněz z Fondu hejtmana. Ráda bych takto
osobně reagovala na negativní postoj tisku
k této pro nás významné možnosti čerpání
prostředků.
Naděžda Černíková
(nezávislá)
starostka obce Staňkovice

určeno pro:
zvýšení kapitálu Krajské zdravotní a.s.

kolik:
300 000 000

obnova centra Ústí nad Labem
rekonstrukce mostu v Děčíně
opravy škol a další investice
Plán odpadového hospodářství
činnost muzeí a galerií

61 000 000
10 000 000
100 000 000
2 000 000
2 000 000

dotační tituly:
příspěvek pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Program na záchranu a obnovu kult.památek
Program obnovy venkova
Fond hejtmana
Fond vodního hospodářství
podpora hospodaření v lesích
program Sport a volný čas
Podpora sociálně-zdravotních služeb 2008
Dotační program podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2008
Fond obnovy
Preventivní programy škol
Program rozvoje ekolog. výchovy, vzdělávání a osvěty
celkem:

kolik:
4 561 000
14 000 000
30 000 000
145 000 000
6 700 000
4 225 000
650 000
13 381 000

Přehled čerpání Fondu
hejtmana Ústeckého kraje
(příjemci dle území pověřených obcí)

D

ěkujeme za kladné vyřízení naší žádosti o příspěvek z rozpočtu Ústeckého
kraje – Fondu hejtmana na akci: Oprava
a dostavba tribuny včetně opravy osvětlení
fotbalového hřiště. Příspěvek ve výši 6 900
tis. Kč, který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 30. 4. 2008 zcela jistě
výrazně zlepší kvalitu sportovního prostředí
v areálu TJ Baník Souš.
Josef Tancoš
místopředseda TJ

P

olitické smýšlení a opoziční nálady
a názory patří k politickému boji, a to
v celém světě a hlavně v době předvolební.
Neměly by však poškozovat a kazit dobro
a pomoc pro ty, kteří pomoc potřebují,
a narušovat dobrou snahu představitele
kraje, který svou činností a snahou uvede-

Na posledním jednáním zastupitelstva, kde se Fond hejtmana
rozděloval, také zazněl názor,
že nikdo nekontroluje, co se
s dotacemi dál děje. Je to skutečně tak?

Přehled peněz rozdělených zastupitelstvem kraje na jeho dubnovém zasedání

ný fond naplnil a jehož rozdělování přitom
neřídí on, ale řídí jej pověřené komise, rada
a zastupitelstvo. Proto, se, prosím, zamysleme a řiďme se snahou pomáhat (uvedený
Fond hejtmana je velkou pomocí) a neničme dobře myšlenou snahu tím, že nastává
politický boj! Snažme se všichni, aby náš
Ústecký kraj prosperoval a občanům se zde
dobře a spokojeně žilo!
Ludmila Pafelová
starostka obce
Velké Žernoseky (nezávislá)
(dopis byl zveřejněn mj. i v deníku MF Dnes
v příloze pro Ústecký kraj.)

Ze svých prostředků postavili staňkovičtí v roce 1711 malou kapli, která byla v roce 1724
zasvěcena Nanebevstoupení Panny Marie. Původně zchátralá kaple byla v roce 1867 zbořena a na jiném místě zakoupeném obcí byla v následujícím roce postavena kaple větší,
opět nákladem obce (3000 zl.). Stavba s románskými prvky je dodnes významnou dominantou obce i okolní krajiny a k dokončení její rekonstrukce pomohou i peníze z Fondu
hejtmana Ústeckého kraje.

Opět musím říct, že není. S příjemci dotací se samozřejmě podepisuje smlouva, ve které je stanoveno, jakým způsobem budou
peníze použité. Příjemci nám následně musí prokázat vyúčtováním,
zda dotaci použili správně a samozřejmě se také provádějí kontroly.
Přednostně tam, kde byly z fondu
vyplaceny milionové částky. Kontroly provádějí pracovnice kanceláře
hejtmana, které to mají přímo ve
své pracovní náplni.
Rád bych ještě na závěr řekl, že
mě celý ten „humbuk“ kolem fondu velice mrzí. Snůška lží skupinky křiklounů, kteří pro kar žádné
peníze nesehnali nebo zatím nic
dobrého pro kraj neudělali, úplně
zastínila neoddiskutovatelný fakt,
že jsme sehnali miliony korun na
podporu desítek dobrých věcí. Ještě
víc mě mrzí, že v tom všeobecném
křiku zaniklo i to, že kraj z loňského
rozpočtu ušetřil půl miliardy, z které
šlo 300 milionů na podporu zdravotnictví, 100 milionů na opravy
školních budov a jiných staveb, další miliony šly na opravu památek,
na chod muzeí. Jak se říká: každý
dobrý skutek musí být po zásluze
potrestán.

Bílina
Děčín
Chomutov
Kadaň

15 000 000 Kč
371 000 Kč
38 715 000 Kč
11 800 000 Kč

Litoměřice

892 000 Kč

Litvínov

11 298 000 Kč

Louny
Lovosice

506 000 Kč
22 000 Kč

Most

9 651 000 Kč

Podbořany
6 300 000 Kč
Roudnice nad Labem 1 140 000 Kč
Rumburk

771 000 Kč

Teplice

17 907 000 Kč

Ústí nad Labem
Varnsdorf

29 978 000 Kč
140 000 Kč

Žatec

60 000 Kč

ostatní (mimo ÚK)*
635 000 Kč
CELKEM
145 186 000 Kč
* Příspěvky subjektům mimo kraj, ovšem
na akce na území Ústeckého kraje

podrobnější určení:
zlepšení péče v nemocnicích Děčín, Chomutov,
Most, Teplice a Ústí nad Labem
úprava ulice Malá Hradební
most přes Ploučnici
18 investičních akcí
propagační kampaně na podporu třídění odpadů
peníze pro muzea a galerie zřizované krajem

150 000
671 000
319 000
145 000
694 802 000

J

e zřejmé, že krajské volby se blíží a tak
ti neuspokojení a málo úspěšní v minulých obdobích se chtějí zviditelnit za
každou cenu, aby posbírali hlasy voličů.
Reaguji tak na článek o „zneužívání Fondu hejtmana“. Zneužívání fondu a rozdělování výhradně podle stranického klíče
kritizují ti, kteří vědí, jak by to dělali kdyby
tu možnost měli sami... …Nikdy jsem nebyl ve stejné straně jako hejtman a přesto
mohu říci, že stačilo podat výstižnou žádost na jeden a půl stránky, ve které byly
popsány naše potřeby a záměry naší neziskovky, a ejhle – již za dva měsíce jsme
podepsali smlouvu na celou požadovanou
částku. Nepotřeboval jsem k tomu žádné
intervence a pucování klik na Krajském
úřadu Ústeckého kraje. A mohu říci, že to
nebylo poprvé.
Pavel Česal
ředitel Hospice sv. Štěpána
Litoměřice

ále citujeme z vyjádření starostky
Vejprt Jitky Gavdunové (ODS),
které bylo zveřejněno v Deníku (Chomutov): „Konečně jsme dostali dotaci
z fondu ústeckého hejtmana ve výši 4,4
milionu korun. Musím říct, že jsem panu
hejtmanovi vděčná. Napoprvé jsme totiž
neuspěli,“ říká s radostí v hlase starostka.
Něco málo přesto bude muset město na
opravu střechy vydat ze svého. Peníze jsou
ale připravené v rozpočtu,“ říká starostka
o penězích, které město použije na opravu
budovy svého úřadu.

D

počet příjemců dotace:
155 příjemců
34 příjemců
68 příjemců
80 příjemců
6 příjemců
21 příjemců
8 příjemců
57 příjemců
2 příjemci
2 příjemci
15 příjemců
3 příjemci

Další dopisy přišly třeba od Ivany Rýklové,
předsedkyně a zakladatelky Mateřského
centra Krteček v Litvínově, Mgr. Evy Krejskové, starostky obce Kostomlaty pod Milešovkou, Ing. Davida Lancingera, jednatele
Mount Clubu z Klínů a řady dalších.

Výběr některých obcí a měst,
do kterých v poslední době
putovaly peníze z Fondu
hejtmana a politická
příslušnost jejich starosty
obec
Dubí

strana
ODS

Kadaň
Hora Sv. Šebestiána
Vrutice
Mšené-lázně
Podbořany
Hora Sv. Kateřiny

ODS
ODS
nezávislá
ODS
ODS
SNK

Nová Ves v Horách

SNK

Varnsdorf
Měcholupy

ODS
SNK

Vejprty
Koštice

ODS
SNK

Velký Šenov

ČSSD

Jiříkov
Most

ČSSD
SMM

Vážení čtenáři,
konkrétní rozdělení ﬁnančních příspěvků z rozpočtu Ústeckého kraje včetně jednotlivých fondů
bude námětem dalších vydání krajských novin Ústeckého kraje. Podrobně vás seznámíme se všemi
příjemci dotací i s tím, na co byly nebo budou peníze konkrétně použity. Začneme už v červnu!
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Hejtmanský den tentokrát v Chomutově
V

kalendáři
hejtmanských
dnů připadl 25. duben na
Chomutov. Jiří Šulc, kterého
doprovázel krajský radní René
Budjač, jej zahájil v jednacím
sále zastupitelstva historické
budovy magistrátu. Primátorce
Ivaně Řápkové a starostům měst
a obcí z regionu představili rozšíření pilotního vzdělávacího
programu pro středoškoláky,
kteří se ucházejí o další studium
na vysoké škole. Se zájmem přítomní také vyslechli prezentaci

programu vyplácení sociálních
dávek poukázkami, které jako
pilotní projekt spustili Městský
úřad v Litvínově a Úřad práce
v Mostě. Hejtman navštívil také
jednu z mnoha krajem zřizovaných škol, chomutovskou Střední školu energetickou a stavební
a návštěvu Chomutova uzavřel
diskusí s členy občanského sdružení Kuprospěchu o ﬁnancování projektu obnovy kina Evropa,
které má občanské sdružení
v pronájmu od města.

„Právě zde, v Chomutově, odstartoval před rokem velmi úspěšný
pilotní vzdělávací projekt, který pomohl středoškolákům v úspěšném složení přijímacích zkoušek na technicky zaměřené vysoké
školy,“ vysvětloval hejtman starostům a primátorce města Ivaně
Řápkové

Studenti Střední školy energetické a stavební sledovali výklad
hejtmana o kraji se zájmem

Statutární město Chomutov návštěvníky ohromí
svým udržovaným historickým centrem

Ve vstupním foyer chomutovské střední energetické školy je umístěn
panel, monitorující činnost školního fotovoltaického zdroje elektrické energie, instalovaného v rámci projektu „Slunce do škol“

Diskuse s chomutovským občanským sdružením Kuprospěchu
proběhla v prostorách Café Rouge historické zástavby městského
centra

Zvolte dopravce, s jehož službami jste nejvíce spokojeni! Hlasovat můžete do 16. 6. 2008
✄

Anketa „Autobusový dopravce roku 2008“

teckého kraje – http://dopravceroku.kr-ustecky.cz/
1. poštou – anketní lístek zašlete na adresu Mather PR, 3. osobně – na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraPřívozní 2a, 170 00 Praha 7.
je, na vybraných městských
Obálku označte „AUTOBUúřadech (BÍLINA, DĚČÍN, CHOSOVÝ DOPRAVCE ROKU
MUTOV, KADAŇ, LITOMĚŘI2008“.
CE, LITVÍNOV, LOUNY, LOVO2. na webových stránkách Ús-

Možnosti hlasování:

SICE, MOST, PODBOŘANY,
ROUDNICE n. L., RUMBURK,
TEPLICE, ÚSTÍ n. L., VARNSDORF a ŽATEC) nebo v informačních kancelářích dopravních podniků. Na obálku uveďte „AUTOBUSOVÝ
DOPRAVCE ROKU 2008“.

Do slosování budou zařazeny pouze ty anketní lístky, které budou řádně vyplněny všemi
předepsanými údaji. Bližší informace a úplná pravidla losování naleznete na internetových
stránkách www.kr-ustecky.cz nebo u organizátora ankety, společnosti Mather Public Relations, s.r.o., se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, IČ 25635425.
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Výstava ve Varnsdorfu

T

Lau, Mju,
joke,
steal,EBS

Mastné
skvrny na
polévce

Tázací
příslovce

terce n. O., Vladimíra Hejnová
z Libouchce a Růžena Kittlová
z Teplic. Dnešní tajenka je opět
otázkou (bez otazníku!). Chceteli soutěžit o ceny, uveďte tajenku
a správnou odpověď, která je někde v novinách ukryta. Tři úspěšní
luštitele dostanou krásné publikace o Ústeckém kraji. Pište co nej-

Zápor

Věc, do
které se
uzavírají
věci

Rodinný
stav

dříve, nejpozději však do středy
18. června, a to 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. Na obálky či záhlaví mailů
uveďte heslo „Křížovka“.
Část tvořící
ústa

1. díl
tajenky

Plat vojáka

alerie
moderního
umění
v Roudnici nad Labem, p.o.
má novou ředitelku. Na základě výsledků výběrového řízení se jí stala
od 1. května PhDr. Alena Potůčková. Jejím nelehkým úkolem bude
navázat na téměř dvacetiletou práci
PhDr. Miroslavy Hlaváčkové, která

Mongolský
rolník

Osobní
zájmeno

Knihy s fotograﬁemi

Jako host

Mužské
křestní jm.

Anglický
určitý člen

Smyslový
odraz

Příslovce
místa

Basové
kombo

Humanitární
organizace

Chem. zn.
terbia

Angl. neurč.
člen

Předložka

Německá
automobilka

Zkratka
české měny

Otázka
Písemná
zkouška
Bakteriální
potah na
zubech

Album skupiny Orlík

Zvíře čeledi
koňovitých

Inic. zpěv.
Přenosilové

Tyče vozíků

Zájmeno

Islámský
panovník

Okr. nár.
výbor

Obrovský
vyhynulý
savec

Rozsudek

Inic.
režiséra
Lipského

Fidžijské
souostroví

Mužské
křestní jm.

Snížený tón

Skupina
zvířat

Fáze měsíce

Papoušek

Vtip (angl.)

Aromatický
uhlovodík

Francovka

Výsknutí

Jméno pro
psa

Spol. nezáv.
států

Řada fotoaparátů

Kopule

Číslovka

Hudební
skladatel

Opak zutá

SPZ
Rakovníka

Název
hlásky

SchutzStaffel

2. díl
tajenky

Vyčiněná
surová
kůže

Pozvánky

● Výstava dětských prací ZUŠ
Evy Randové, až do 2. září, přísálí vědecké části, Velká Hradební 49 (vstup zdarma).
● Vyhodnocení dětské literární
soutěže „Psaníčko“, 7. června,
přednáškový sál, W. Churchilla 3.
Pátý ročník literární soutěže je
ukončen slavnostním vyhlášením vítězů ve 13.00 hod.

● Natura 2000 v českém a německém Krušnohoří, až do
10. června, vstupní hala teplického zámku. Německo – česká
putovní výstava ukazuje vybraná
chráněná území v německém
a českém Krušnohoří.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

● Vrak křižníku Zenta, od 7. 6.
do 28. 7., gymnázium. Podmořská archeologie ve fotograﬁích.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
Iniciály
spisovatele
Branalda

Adolf
(dom.)

Základní
mocenská
organizace

odborných sdružení a má bohaté
zkušenosti s přípravou menších
i velkých výstavních projektů v Čechách i v zahraničí. Po dlouholetém
působení v Praze se tak vrací do
svého rodného města, kde jí přejeme mnoho úspěchů a galerii řadu
spokojených návštěvníků. Galerie
je třetí nejstarší v ČR a v roce 2010
oslaví sté výročí svého založení.

● Chefs d´oeuvres, až do 13. 7.
Výstava k 50. výročí založení
litoměřické galerie, která upozorní na nejvýznamnější díla ze
sbírek.

Smlouva
(zkr.)

Virové
Pohybová onemocnění
aktivita
dýchacích
cest

?

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Oáza
(něm.)

Společenstvo hmyzu

Ženské
křestní
jméno

Ukazovací
zájmeno

Evropská
unie

chceme vědět, kdy byla tato zvonice vyhlášena kulturní památkou – v roce 1956, 1966 nebo
1976? Odpovědi čekáme do půlky června na adrese:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká Hradební 8, 400 02 Ústí n.L.,
případně na elektronické adrese:
kocabkova.n@kr-ustecky.cz.

SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Ukrást
(angl.)

Druh
zeleniny

Ženské
křestní
jméno

Sovětský
svaz

Druh sýra

Decilitr

3. díl
tajenky

Alkalický
kov

Učit se
(angl.)

Iniciály
výtvarníka
Trnky

Člověk
mixující
hudbu

Předpona
znamenající
nový

Zlost

Bavič a moderátor

Dřívější
bytové
družstvo

Chemická
značka
draslíku

Slovenská
předložka

Výzva
Zpěvná
hláska

odchází do důchodu. Tato dlouholetá ředitelka galerie se významnou
měrou zasloužila o její současnou
celostátní prestiž. Vysoká odborná
úroveň práce a výstavní koncepce
řadí galerii rovněž mezi nejvýznamnější kulturní organizace v kraji.
Paní PhDr. Potůčková vystudovala
dějiny umění a etnograﬁi na Filozoﬁcké fakultě v Brně, je členkou řady

Podle

Pouze

Smutek

Olympijské Cizí drobná
měna
hry

Hudební
žánr

Pohoří

Inic.
Einsteina

G

Obec na
Ústecku

Televize

Hlubinný
otvor

Otvor ve
stěně

Nová ředitelka galerie

prohlášena za kulturní památku.
Z prostředků Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje byla v roce 2007
poskytnuta vlastníku kulturní památky – Levínu – dotace ve výši
680 tis. Kč na opravu střechy, doplnění zdiva a novou fasádu. Celkové náklady této etapy dosáhly
výše 972 581 Kč. Tentokrát od vás

ÍZ

byl přítomen také člen rady kraje
Pavel Kouda (na snímku vpravo,
spolu s ním je ředitel SZŠ a MŠ Jaroslav Červinka), který ocenil práci
organizátorů výstavy i hodnotná
dílka z několika oblastí výtvarného umění.

Křížovka o ceny

ajenka minulé křížovky zní: Jak
velký fond má Severočeská
vědecká knihovna (?). Mezi losované jsme zařadili jen ty, kteří s tajenkou dodali i správou odpověď:
742 734 knihovních jednotek.
Štěstí při losování se usmálo a ceny od Ústeckého kraje dostanou:
Stanislava Hanzlíková z Kláš-

ilí čtenáři, v minulém fotokvízu jsme vám asi zamotali
hlavu víc než bylo zdrávo. Patrovou chalupu podstávkového typu
v Krásné Lípě, která je hodnotným dokladem lidové architektury
severočeského regionu, poznali
jenom někteří. O to víc si jejich odpovědí ceníme a děkujeme za ně.
Vylosovali jsme Miroslava Fujdiaka z Loun, Jana Thörichta z Varnsdorfu a Karla Fúzika z Rumburku. Za správnou odpověď od nás
obdrží pěkné upomínkové dárky.
Dnes vám přinášíme zajímavost,
kterou je barokní zvonice na návrší zvedajícím se nad malebným
městečkem Českého středohoří,
obklopena dalšími dvěma kopci –
Sedlem a Bukovinskou horou. Vystavěna byla v roce 1699 na troskách místního hradu – původně
jako dřevěná se zděnými základy.
Trpěla však častými zásahy blesku
a musela být stále obnovována.
V roce 1746 do ní uhodil blesk
dokonce několikrát a zabil 4 osoby
zvonící proti bouřce. V roce 1838
byla vystavěna už jako zděná hranolová věž, dokonce o patro vyšší
než původní. Na konci 19. století
dostala zvonice novou, dnes již typickou jehlanovitou střechu, tehdy
však krytou ve spodní části břidlicí.
Ve zvonici byly umístěny původně
3 zvony, z nichž přestál válečné
rekvizice pouze jediný, s latinským
nápisem Ave Maria gracia plena,
i ten však není dnes ve zvonici
umístěn. Pro své historické kvality byla tato hranolová zvonice

V

prací soutěže speciálních škol
a ústavů sociální péče Ústeckého
kraje a okresu Zittau-Löbau v německém Svobodném státu Sasko.
Jednalo se již o jedenáctý ročník
této výtvarné soutěže. Při udílení cen autorům nejhezčích prací

M

K

e Varnsdorfu, konkrétně v budově ZUŠ na Národní ulici,
připravila Speciální základní škola a Mateřska škola ve spolupráci
s varnsdorfskou základní uměleckou školou (všechny zřizuje
Ústecký kraj), výstavu vítězných

Fotokvíz

TO

V
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Logická
počítačová
hra

● Výprava do středověku, až do
29. června, hlavní budova. Výstava ve stylu „living history“.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

● Šicí stroje – Když se řekne
singrovka, až do 15. června.
Výstava historických šicích strojů
ze sbírek Vlastivědného muzea
ve Slaném.

ÚSTECKÝ KRAJ • Měsíční informační zpravodaj Ústeckého kraje • Vychází jako součást Deníku, MF Dnes a Práva, mutací pro Ústecký kraj, a týdeníku Homér
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