KOMERČNÍ PŘÍLOHA

300 milionů Kč

MŠ na Skřivánku
Byli jsme mezi dětmi Speciální mateřské
školy v ústecké Malátově ulici

O milionech pro krajské zdravotnictví.
I pro Nemocnici Děčín.
Kraj navýší základní kapitál Krajské zdravotní a.s. – str. 4

Školka také pro zdravotně znevýhodněné děti – str. 3
duben 2008

Krátce z kraje
● Internetové stránky obce
Tisá se neztratily ani v celostátním kole 10. ročníku soutěže
Zlatý Erb. Obec je držitelem celostátního vítězství z roku 2004
a do letošního celonárodního ﬁnále postoupila z krajského kola.
Stránky www.tisa.cz získaly ve
Zlatém Erbu 2008 zvláštní cenu
společnosti Microsoft.
● Krása pomáhá dětem, charitativní módní přehlídka, se už potřetí uskutečnila v Severočeském
divadle opery a baletu v Ústí n. L.
Výtěžek akce jde dětské onkologii
a dětskému oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem. Pro
Masarykovu nemocnici se podařilo získat 310 000 korun.
● Zatím největší větrný park
v zemi tvoří 21 elektráren ﬁrmy
Ecoenerg na náhorní plošině
mezi Měděncem a Kryštofovými
Hamry v Ústeckém kraji. Cílem
ČEZ je mít v roce 2012 v naší zemi
v provozu větrníky o celkovém instalovaném výkonu 100 MW.
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Začíná výstavba nové komunikace R7
D

alší část celkové přestavby sil- Ptáme se hejtmana Jiřího Šulce:
nice I/7 z Prahy do Chomutova Kolik let trvalo, než konečně
směrem k německým hranicím zahá- stavba začne?
jilo 11. dubna Ředitelství silnic a dálnic ČR. Za účasti hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce byly zahájeny
výstavba čtyřproudové komunikace
ze stávajících dvou pruhů v úseku
Bítozeves – Vysočany a výstavba mimoúrovňové křižovatky Vysočany.
Celé dílo, na němž bude do roku
2010 realizováno deset staveb, přijde na více než miliardu korun, které
bude hradit Státní fond dopravní
infrastruktury. Podle investora jde
o jednu z nejvýznamnějších staveb
v rámci modernizace silnice R7

Již koncem devadesátých let pod
hlavičkou Hospodářské a sociální
rady jsme od státu v rámci námi vytvořeného Globálního plánu rozvoje
Severozápadních Čech požadovali

dostavbu silnice R7 od Slaného přes
Louny do Chomutova. Po dlouhých
téměř deseti letech, kdy jsme jednali s několika vládami a několika
ministry, jsme konečně dosáhli svého – stavba byla zahájena.

Co stavba čtyřproudové komunikace přinese?
Při lákání investorů do naší průmyslové zóny Triangle, kde je dnes
již téměř čtyři tisíce lidí zaměstnáno, všichni investoři požadovali výstavbu kapacitní silnice pro pohyb
zboží a zaměstnanců jak na Prahu,
tak i směrem do Německa.
Pokračování na str. 3

Tradiční poklepání na základní kámen díla u Bítozevse: (zleva)
Jiří Novák ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Alfred
Brunclík z Ředitelství silnic a dálnic, hejtman Jiří Šulc, Karel
Rypl ze Silnic Žatec a Pavel Procházka ze Strabagu

● Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého
kraje, má v současné době celkový fond dokumentů 742 734
knihovních jednotek (knih, časopisů, hudebních nosičů a d.)
V kraji vykonává též regionální
funkci, tedy služby pro okresní
a další menší knihovny.
● Martin Fenin, fotbalový útočník a český reprezentant, byl vyhlášen ve čtenářské anketě Deníku, krajského sdružení ČSTV
a Ústeckého kraje nejúspěšnějším
sportovcem kraje. Stalo se tak na
slavnostním večeru dne 31. 3., a to
za účasti hejtmana Jiřího Šulce.
V kolektivech vyhrál FK Teplice.
● Na Check Point Charlie, známé berlínské ulici, se až do 27.
dubna prezentuje Ústecký kraj,
a to v informačním centru agentury Czechtourism. Ze soutěžní
ankety návštěvníků vzejdou také
vítězové, kteří vyhrají víkendové
pobyty pro dvě osoby v hotelu
Vladimir v Ústí či v hotelu Marina
v Píšťanech.
● Ministr školství Ondřej
Liška ocenil medailí Střední zahradnickou a zemědělskou školu
v Děčíně - Libverdě, jejíž zřizovatelem je Ústecký kraj, za vytvoření dvoudílné učebnice Floristika 1
a 2. Pětimilionovou dotaci na realizaci škola získala z Evropského
sociálního fondu.
● Hora Svaté Kateřiny, obec
v Krušných horách, dostala znovu po 62 letech status města.
Počátkem dubna tu byl otevřen
nový sportovně relaxační areál
pro zdravotně postižené občany a pro naše paralympioniky.
V červnu tu oslaví 460 let od povýšení obce na město.
● O kalkulačky, podložky pod
myš, kancelářské potřeby nebo
žetony do košíků mohou soutěžit
obyvatelé Ústeckého kraje. Soutěž
o 1500 výher je v rámci propagace Evropského sociálního fondu
v Ústeckém kraji ve spolupráci
s Úřadem práce v Ústí nad Labem.
Více na www.kr-ustecky.cz.

Deset let Pustajky
H

udební skupina uživatelů sociálních služeb dnešního Domova Na Pustaji v Křešicích (zařízení Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace Ústeckého kraje),
oslavila 10. narozeniny. Jmenuje se Pustajka
s dovětkem Křešičanka a v Domě kultury
v Litoměřicích uspořádala pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého
kraje Petra Fialy
svůj beneﬁční
koncert. Jeho
vrcholem
byl
křest v pořadí již druhého
CD Křešičanky
– Pustajky nazvaného Svůj
život žít. Hudební skupina
mentálně postižených dospělých mužů domova vznikla
v roku 1998. Klienti Milan Kováč, Petr Vilím, Karel Ort, Miroslav Pešata, Andrej Stipák a Lubomír Vlček, dobrovolník a bývalý
zaměstnanec Jaroslav Fridrich pod vedením
kapelníka a zaměstnance Jozefa Suchého
hrají známé lidové a country písně i skladby z vlastní tvorby. Baskytaristovi Suchému
se podle slov vedoucího domova Oldřicha

Körbera velmi úspěšně daří spojovat vlastní
profesionální hudební znalosti s touto aktivní
formou výchovy klientů. Je samozřejmé, že
vše je postaveno na jejich vztahu k hudbě,
protože klienti noty neznají. Křešičanka –
Pustajka se zrodila jako hlavní součást aktivní
muzikoterapie komplexní pracovně terapeutické výchovné
práce s klienty
v domově. Kapela si získala
v regionu oblibu. Úspěšně
vystupovala
mnohokrát
na veřejnosti,
účinkovala také
v
pořadech
Srdce na dlani
v Litoměřicích,
v Míčovně Pražského hradu na
akci pořádané
paní Livií Klausovou a je pravidelným účastníkem mezinárodního
festivalu Salve vita, salve caritas ve Strakonicích. Vystupovala i v zahraničí – na Slovensku a v Itálii.

Vinařské Litoměřice
J

iskra, buket, dochuť, kyselinka – taková
slova byla třetí dubnový pátek a sobotu
nejčastěji slyšet v litoměřickém domě kultury. Stovky milovníků vína sem přišly využít
příležitosti ochutnat a také koupit výrobky
od vinařů z celé republiky i zahraničí. Konal
se tu už šestý ročník prodejní výstavy Vinařské Litoměřice. První den
výstavy se nesl
převážně ve
slavnostním
duchu. Odpoledne se totiž
vyhlašovali vítězové soutěže
vín, která proběhla počátkem dubna.
Letos se chuťové pohárky
členů degustačních komisí
musely namáhat více než v předchozích ročnících. Tentokrát se totiž do soutěže přihlásilo rekordních 450 vín od 60 vinařů z Čech,
Moravy, Slovenska, Rakouska, Francie, Rumunska a dokonce i Estonska. Vítězům soutěže ceny předávali ministr zemědělství Petr
Gandalovič, senátor Pavel Sušický, hejtman

Ústeckého kraje Jiří Šulc, pod jehož záštitou
se přehlídka konala, a další významní hosté.
Jako obvykle i tentokrát byla výstava zpestřena doprovodným programem. V pátek to
byly přednášky o blahodárném vlivu vína na
srdce a krevní oběh, o víně a dietě nebo dokonce o víně a sexu. V sobotu se zase mohli
návštěvníci
od odborníků z oboru
gastronomie
dovědět, jak
správně kombinovat pokrmy s víny, nebo
jak nakládat
s vínem, než
se nalije do
sklenek.
Na
Vinařských
Litoměřicích
nechyběla ani
cimbálová muzika, která bezesporu k setkáváním u dobrého vína určitě patří. Po oba dny výstavy se
o ni starala cimbálová hudba Slovácko mladší se zpěvákem Jožkou Šmukařem. O tom,
že návštěvníci si písničky věnované převážně
čemu jinému než vínu, ochotně zpívali s nimi, asi není třeba dlouze psát.
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Z jednání rady a zastupitelstva
● Ve středu 30. dubna se k 25. ● Hospodaření kraje v roce 2007
schůzi sejde Zastupitelstvo Ústec- skončilo přebytkem. Krajští radní
kého kraje. Jednání se uskuteční při projednávání příjmů a výdajů
opět od 10 hodin v konferenčním vzali na vědomí zůstatek účetnicsále krajského úřadu v Ústí n. L. tví ve výši 1,34 miliardy korun. Po
Na programu bude mimo jiné odečtení povinných odpočtů tak
projednání postupu při zavádění pro použití v tomto roce zůstává
systému vzájemného uznávání 471,418 milionu korun. Tyto probezkontaktních čipových karet au- středky budou, pokud se kladně
tobusovými dopravci, rozdělování vyjádří krajské zastupitelstvo, rozvolných ﬁnančních prostředků Ús- děleny mezi krajské dotační proteckého kraje nečerpaných v roce gramy, investiční akce kraje, na
2007 a rozhodování o přidělení vybavení nemocnic KZ a.s. nebo
dotací v dotačních programech použity jako příspěvky na činnost
pro obnovu venkova, ekologickou příspěvkových organizací atd.
výchovu, sportovní akce nebo ob- ● Na celkem tři sta tisíc korun se
mohou těšit pořadatelé kulturních
novu kulturních památek.
● Rada Ústeckého kraje schválila akcí, kteří uspěli se svými žádostmi
dodatek ke smlouvě se Státním o přidělení dotace na regionální
fondem dopravní infrastruktury. kulturní činnost. Finanční podpora
Fond poskytne 291 milionů korun byla mj. přidělena Libochovickéna ﬁnancování oprav, výstavby mu divadelnímu létu, vejprtskému
a modernizace silnic II. a III. třídy projektu Kámen a lidé a Divadlu
na schodech 2008 v Úštěku.
v kraji.

Navštívili nás

M

inistr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
se stal členem vlády M. Topolánka teprve nedávno, konkrétně v prosinci loňského roku. Na
sklonku minulého týdne navštívil
v doprovodu své první náměstkyně Evy Bartoňové Ústecký kraj.
Na krajském hejtmanství jej přijal
také Jiří Šulc. Oba se shodli na
potřebě účinněji a promyšleněji
orientovat systém vzdělávání mladé generace na technické obory,
a to již na středních školách. Ministr se živě zajímal o tzv. pilotní
program na Chomutovsku, jehož

cílem je pomoci středoškolákům
k daleko větším znalostem z technických oborů před nástupem na
vysoké školy. Dalším tématem
jednání byl budoucí univerzitní
kampus v krajském městě, jenž
bude ﬁnancován z více zdrojů
a vyžádá si náklady kolem 3,5
miliardy korun. Jeho budování
jednoznačně podporuje také Ústecký kraj, jak řekl jeho hejtman.
Ve čtvrtek navštívil ministr Ondřej Liška také Komunitní centrum
Českého Švýcarska v Krásné Lípě
a základní školu Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně.
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K dalšímu snížení nezaměstnanosti v kraji
M

íra nezaměstnanosti klesla
v Ústeckém kraji v březnu
o 0,5 procentního bodu na 10,4 %.
Počet lidí bez práce, tedy i nemocných a žen na mateřské dovolené,
byl v březnu 47 254, tedy o 1 981
méně než na konci února. Je to
také díky aktivitě Ústeckého
kraje; má na tomto faktu zásluhu?
Petr Fiala
(ODS)
náměstek
hejtmana
Ústeckého
kraje

Snížení nezaměstnanosti je jednou z priorit samosprávy už od
vzniku Ústeckého kraje. Většinou se
v této souvislosti mluví o příchodu
silných zahraničních investorů do
regionu a obsazování průmyslových
zón. Investice, které pomohly vytvořit nová pracovní místa a nastartovat hospodářské oživení severu
Čech, jsou nepochybně důležité.
Rád bych ale protentokrát nechal
úspěšnou podporu investorů trochu stranou a připomněl i další věci,
které mají na tom, že lidí bez práce
ubývá, výrazný podíl.
Za poklesem nezaměstnanosti vidím mimo jiné i skutečnost, že se
v našem regionu zlepšuje kvalita
života. Jestliže jsme jako radní za
ODS v uplynulých letech prosazovali
masivní investice do majetku kraje,
dělali jsme to s vědomím, že právě
prostřednictvím tohoto majetku,
tedy nemocnic, silnic, škol, domovů důchodců nebo ústavů sociální
péče, může Ústecký kraj zlepšit kvalitu života svých obyvatel. Naším cílem je, aby se tady lidem dobře žilo,
měli k dispozici moderně vybavené
nemocnice, kvalitní silnice a dobré
školy pro své děti, protože pokud
tady takové zázemí bude, nebudou
odsud ti pracovití odcházet. Je to
běh na dlouhou trať, zdaleka nejsme
v cíli, ale výsledky už se podle mě dostavují; právě i v tom, že nezaměstnanost klesá a region se všestranně
rozvíjí. Jsem přesvědčen o tom, že

a základě výsledků výběrového řízení a po souhlasu
ministra vnitra ČR Ivana Langera
s jmenovacím aktem byl ve středu
16. dubna uveden do funkce nový
ředitel Krajského úřadu Ústeckého
kraje dvaapadesátiletý Ing. Milan Zemaník. Vystudoval pražské
ČVUT a například od roku 1994
byl do poloviny dubna tohoto roku tajemníkem Magistrátu města Ústí n. L.
V krajském městě žije
již třiadvacet let; je
ženatý, otcem dvou
synů a dospělé dcery a nebyl a není členem žádné politické
strany.
Systém a nakonec
i poslání práce tajemníka velkého města
i ředitele krajského

úřadu jsou si velmi podobné,
i když jasnou odlišnost vidí v tom,
že pracovníci a úředníci na magistrátu jsou v daleko užším a mnohem častějším styku s občany. Ve
své činnosti na úřadu kraje hodlá
navázat na práci bývalé ředitelky
Lydie Šťastné „Nemám dojem, že
bych měl teď hned a okamžitě
něco měnit v práci krajského úřadu a všech jeho
více než čtyř stovek
pracovníků. Mým
životním krédem,
v osobním životě
i v práci, je vždycky hledat a nalézat
cesty k tomu, aby
vše šlo a fungovalo,
nikoliv tedy složitě
hledat výmluvy či
zdůvodnění, proč to
či ono nejde…“

jestliže se zlepší podmínky pro život
v regionu, odrazí se to i na aktivitě
lidí, jejich chuti prosadit se a být
úspěšní. Na rozdíl od začátku 90.
let už dnes občané nemají zdaleka
tolik důvodů opouštět kraj a hledat
lepší zázemí pro vlastní realizaci jinde. Region na severu Čech jim nabízí
stále více příležitostí a díky tomu lidé
nová pracovní místa nejen hledají,
ale i vytvářejí. Projevuje se tak to, co
bude podle mě do budoucna hlavním zdrojem rozvoje a prosperity Ústeckého kraje, tedy schopní a aktivní
lidé. A krajská samospráva by měla
pokračovat v tom, co dělala dosud,
tedy vytvářet pro takové naše občany co nejlepší podmínky.
Jaroslav
Foldyna
(ČSSD)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Na klesající nezaměstnanosti v celé ČR má vliv růst národního hospodářství, sílící koruna a pokles dolaru
i podpora zahraničním investorům,
zahájená již za předchozích vlád. Tu
aplikuje v našem kraji i současná
vláda. Určitě má roli celkové oživení ekonomiky v ČR, probouzející se
a obnovující se systémy subdodavatelů navázaných na nové výrobní
podniky zahraničních investorů.
Strukturální změny v minulosti
postihly náš region více než jiné
kraje. Komplikací zůstává struktura
zaměstnanců, kteří do kraje v uplynulých dvou generacích přicházeli
za sice dobře placenou prací, která ale většinou nepotřebovala příliš
vzdělané pracovníky. Odtud dnešní
problém kraje s vysokým podílem
lidí bez vzdělání nebo jen se základním vzděláním a minimální podíl
vysokoškoláků.
Bylo velmi důležité, že Ústecký
kraj vždy podněcoval rozvoj podnikání ve všech formách – nejen
tedy velké zahraniční investice, ale
i malé a střední podnikatele. Na
vznikajících průmyslových zónách
se podporovalo usazování zahra-

Vesnice roku 2008

Představujeme ředitele krajského
úřadu Milana Zemaníka

N

duben 2008

Ještě pět dní na přihlášení
S

outěž Vesnice roku 2008 si klade
za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňování
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Jejím
vyhlašovatelem jsou
Spolek pro obnovu
venkova, Svaz měst
a obcí ČR, ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) a ministerstvo zemědělství. Krajského kola se
mohou zúčastnit všechny obce vesnického charakteru do 5 250 obyvatel na základě přihlášky podané do

30. dubna (!) u Regionálního pracoviště MMR v Chomutově. Obce budou soutěžit o pět stuh – zlatou pro
vítěze krajského kola, modrou
udělovanou za společenský
život, bílou za činnost
mládeže, zelenou za
péči o zeleň a životní
prostředí a oranžovou za spolupráci
obce a zemědělského sektoru. S oceněními jsou spojeny
i zajímavé ﬁnanční ceny
od Ministerstva pro místní
rozvoj a Ústeckého kraje. Vloni vyhrály v krajském kole Vědomice na Roudnicku, předloni Brozany
nad Ohří.

ničních i domácích ﬁrem s českými
subdodavateli, kteří oproti svým
zahraničním kolegům neměli žádná
restrikční opatření, naopak k nim
kraj přistupuje jako k „rodinnému
stříbru“. Příchod zahraničních investorů je sice nutnou podmínkou
restrukturalizace, ale ne dostačující. Nezbytně musí navázat rozvoj
místních podnikatelů se středními
a malými podniky, které zajistí dlouhodobě udržitelný rozvoj regionu.
Kraj se také zaměřuje na nepřímou
podporu – investice do rozvoje infrastruktury, a to nejen dopravní,
ale i na rekonstrukce elektrických
sítí (ve spolupráci s ČEZ), vodovodní
a kanalizační (se SVS), plynárenské
(se SčP)… Nesporný vliv mají i kroky kraje v oblasti veřejné dopravy
osob do zaměstnání, v dostupnosti
zdravotnických a sociálních služeb.
To vše dělá kraj zajímavým pro nově
příchozí obyvatele i investory a je
spolu s Moravskoslezským krajem
místem, kde vznikají nejvíce nové
podnikatelské areály a nové pracovní příležitosti.
Vlastimil
Balín
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje
a senátor

Na to, že krajské volby „klepou“ na
dveře, je otázka objektivně položena. Zatím již z více než půlročních
zvýšených aktivit hejtmana kraje
jsem měl podezření, že zásluhy za
vše pozitivní v kraji jsou jen jeho.

Šťastnou plavbu
na Portě Bohemica!

P

o řece Labi jezdí desítky lodí
s turisty z Německa, Švýcarska
nebo třeba s americkými důchodci,
ale teprve 1. května letošního roku
se na úsek mezi Ústím n. L. – Litoměřicemi a Roudnicí n. L. vrátí pravidelná veřejná lodní
doprava
i pro občany a turisty
z tohoto re-

gionu a návštěvníky odjinud. „Ústecký kraj podporuje aktivity měst
a obcí ležících podél Labe, protože
pravidelná doprava zatraktivní turisticky zajímavá místa této části kraje
s mnoha památkami a protkanou
cyklostezkami. Věřím, že se k nám
i díky této znovuobjevené dopravě
podaří přilákat více turistů,“ říká náměstek a zástupce hejtmana kraje

D

alší Krajské noviny vyjdou v pátek 30. května. Podíváme se na
chystané změny v živnostenském
zákonu, které začnou platit od
1. 7. nebo do Severočeské vědecké
knihovny – příspěvkové organizace
Ústeckého kraje. Fotograﬁcky se

vrátíme na Hejtmanský den v Chomutově a jedna strana bude patřit
tématu Hospodaření pro všechny.
V něm se dozvíte kam poplynou
peníze z přebytku hospodaření našeho kraje za loňský rok. Chybět
nebudou ani křížovka či fotokvíz,
které „dotujeme“ každý měsíc
knižními cenami pro výherce.

Radek Vonka. První slavnostní plavba lodí Porta Bohemica se chystá na
sváteční 1. květen, kdy dopoledne
z litoměřického přístaviště vypluje
loď s pozvanými hosty k Roudnici
nad Labem. První plavba pro veřejnost je připravena na týž den v 16
hodin – loď pro 200 osob vyrazí
z Litoměřic směrem
na Lo-

vosice a dál
až do krajského
města. A projede tedy Portou Bohemicou, Bránou Čech, po
níž dostala jméno.
Jak nám řekla Eva Břeňová, mediální zástupkyně města Litoměřice,
kde nápad a projekt znovuobnovení lodní dopravy vznikl, loď bude
přepravovat kola cykloturistů a nabídne také všem občerstvení. Pravidelné lodní řády se v době naší uzávěrky teprve připravovaly – sledujte
denní tisk nebo internetové stránky
města Litoměřic.

Ocenění z Moskvy pro náš kraj
N

A příště?

Nezaměstnanost 10,4 % je pozitivní zprávou, i když její výše má stále
daleko – v rámci Evropské unie –
k akceptovatelné hranici, tzv. plné
zaměstnanosti, při níž osciluje míra
nezaměstnanosti kolem čtyř procentních bodů. Kraj se na této skutečnosti podílel významnou měrou.
Předně vytvářením předpokladů pro
výstavbu průmyslových rozvojových
zón. Triangel má ﬁnálně vytvořit až
čtyři tisíce pracovních míst, zatím
jich však má být v květnu asi dva
tisíce. Další místa vznikají v průmyslové zóně v Krupce, ale i v dalších
„městských“ průmyslových zónách
jako Joseph a Lajsník na Mostecku,
Verne v Klášterci nad Ohří či Královský Vrch v Kadani. Čili nejen kraj
se „dere“ o zásluhy. Určitě bych
však viděl jako pozitivní i další krajské aktivity – programy pro drobné a střední podnikatele, Polygon
Most – Velebudice, kde je nabídka
pro další nadstandardní přípravu
pracovní síly pro zaměstnavatele,
koncepci rozvoje školské soustavy,
krajská stipendia apod. Na většině
těchto aktivit, i když se leckdy tvrdí
opak, se aktivně podílel i klub zastupitelů za KSČM. Zejména návrh
na krajská stipendia byl dílem mým
a zastupitele Brázdy, i když v konečné fázi, po téměř tříletém prosazování, spatřil světlo světa s drobnými
úpravami. Hlavně ta s losováním
(v případě většího počtu uchazečů)
je skutečně „hodna“ 21. století.
Chci věřit, že všem v zastupitelstvu
jde o co nejlepší rozvoj kraje. Ovšem
jakousi symboliku problému nezaměstnanosti vidím v adrese Úřadu
práce Most – třída Budovatelů, č.p.
1989. Ať se nám všem daří, a bez
hledání „zásluh“ toho či onoho
subjektu.

a březnovém již 15. ročníku
mezinárodního veletrhu cestovního ruchu MITT Moskva se
v expozici České republiky pod
záštitou agentury CzechTourism
představil i Ústecký kraj. Krajská
prezentace na veletrhu byla vysoce
hodnocena organizačním výborem,
který Ústeckému kraji udělil diplom
za profesionální práci při propagaci
turistiky. Pro turisty z ruské oblasti
připravili pracovníci odboru regionálního rozvoje krajského úřadu
řadu zajímavých nabídek. Zájem
byl především o lázeňské pobyty
v Lázních Teplice a Mšeném, ná-

Stánek Ústeckého kraje v Moskvě navštívil také Jiří Vačkář (uprostřed),
1. náměstek ministra pro místní rozvoj, jenž má v gesci regionální politiku a cestovní ruch. Náměstek a zástupce hejtmana Radek Vonka mu
představil informační materiály o Ústeckém kraji.

vštěvy kulturních památek (hrady
a zámky, Památník Terezín), o rekreační pobyty pro skupiny dětí
a mládeže a o nabídky sportovně
- poznávací turistiky v oblasti Českého Švýcarska. Blízkost Německa
a dálniční spojení zatraktivnily náš
kraj při plánování kombinovaných
zájezdů Praha – Drážďany s pobytem v Ústeckém kraji. Četné dotazy se týkaly ubytování skupin turistů v naší oblasti. Ústecký kraj na
veletrhu reprezentovali náměstek
a zástupce hejtmana Radek Vonka
a zástupce ředitelky krajského úřadu Jaroslav Pikal.
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„Na Skřivánku se pod krajem cítíme dobře,“ říká ředitelka
M

ateřská škola v Malátově ulici
v Ústí nad Labem má ve svém
názvu ještě přívlastek „speciální“.
A tou je nejen tím, že v každé z jejích třech tříd je pouze po čtrnácti
dětech, je speciální hlavně proto,
že umožňuje rodinám, v nichž mají
zdravotně znevýhodněné děti, aby
své potomky zařadily do kolektivu,
kde se jim bude věnovat odborně
vyškolený pedagogický personál.
Jde totiž o chronicky nemocné, například trpící nejrůznějšími druhy
alergií. Jsou tu ale i malí diabetici
nebo děti se srdeční vadou i dalšími,
jako jsou vady řeči nebo sluchu.
„Vystřídali jsme několik zřizovatelů, od ministerstva přes město Ústí,
okresní úřad až po současného zřizovatele. Pod Ústecký kraj patříme
prakticky od jeho vzniku. Nechci
aby to znělo pochlebovačně, ale
jsme skutečně moc spokojení a máme se tu s našimi dětmi dobře,“
říká ředitelka Jana Skalová. Vloni se
školka také konečně dočkala zásadních oprav (budova byla donedávna
v majetku města Ústí n.L.). Řešila
se statika budovy, jsou nová okna,
řemeslníci celý objekt zateplili. Investice přišla kraj na téměř 7 milionů korun. Letos se o prázdninách
počítá s opravou elektroinstalace
a vody. Práce spolknou další 2 miliony. „Na pět týdnů musíme v létě
školku zavřít. Naštěstí jsou rodiče
rozumní, pochopili naléhavost věci
a dokázali jsme se s nimi domluvit
vloni i letos,“ tvrdí Jana Skalová.
„Teď je naše školka opravdu pěkná,
vidět je to už z dálky.“ (O tom jak
tu dobře funguje spolupráce mezi
školkou a rodiči svědčí i taková
zdánlivá maličkost: každý z rodičů
tu má od budovy svůj vlastní klíč.

Vzájemná důvěra je tu nepsanou
samozřejmostí).
Co ale vidět není – jsou nejrůznější
aktivity dětí. V upraveném režimu se
učitelky věnují každému podle jeho
potřeb i momentální zdravotní situaci. Přitom samozřejmě nezapomínají na výchovně vzdělávací programy, stejně tak zdravotní i osvětové.
„S těmi ostatními školkami máme
přeci jen jedno společné – chceme
co nejlépe připravit děti pro život.
Prostě setřít rozdíly mezi zdravým
a nemocným,“ zdůrazňuje ředitelka. Letmý pohled do tříd ústecké
speciální mateřské školy na Skřiván-

ku napovídá, že sem se rodiče nemusejí bát děti svěřit.“ O umístění
dítěte je u nás každoročně velký zájem. Bohužel kapacita je daná, více
dětí se k nám nevejde,“ informuje
zástupce školy. O tom, že si ve školce Ústeckého kraje vedou dobře
svědčí také zájem médií, v nedávné
době si ředitelku pozvala například

Česká televize do Dobrého rána.
Jejímu vyprávění o tom, co všechno s dětmi školka dělá, naslouchali
nejen moderátoři a diváci, ale i přítomný náměstek ministra školství.
„Našli si nás prostě na internetu,“
odpověděla ředitelka na náš dotaz,
jak k tomu vůbec přišli…
Když jsme se loučili, v jedné ze

tříd jsme narazili na hlouček kluků
a holčiček u počítače. Soustředěně
naslouchali učitelce, jak je uvádí do
světa počítačové gramotnosti. Ti,
co stáli nejblíže k myši, bravurně
prokazovali, že jim to nečiní žádné
potíže. Zkrátka tady se dává přednost normálnímu životu, na zdravotní hendikep se raději zapomíná.

Kde je radonové riziko?

Třídit odpad se vyplácí!
R

adonový program České republiky – projekt koordinovaný Státním úřadem pro jadernou bezpečnost – se zaměřuje na vyhledávání
budov se zvýšenou úrovní přírodního ozáření v oblastech značného
radonového rizika. V Ústeckém
kraji mezi takové lokality patří hlavně Krušné hory a Šluknovský výběžek. Tady jsou často překračovány
doporučované hodnoty – v případě
radonu nemá koncentrace překročit směrnou hodnotu 400 becquerelů na m3 ve stávajících budovách.
V případě překročení průměrné
hodnoty 1000 Bq/m3 doporučují
odborníci provést ozdravná opat-

ření, na která se poskytuje státní
dotace. Zmíněný Radonový program je určen pro objekty, ke kterým bylo vydáno stavební povolení
do 28. 2. 1991. Měření se provádí
pomocí stopových detektorů, které se umisťují do objektu na dobu
jednoho roku a naměřené hodnoty
se pak předávají pouze majiteli objektu. Obyvatelé, kteří mají o toto
měření zájem, se mohou obrátit
na Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, konkrétně na Ing. Petru Sikorovou, tel. 475 657 169, e-mail:
sikorova.p@kr-ustecky.cz
Výzva na využití Radonového

programu ČR platí v Ústeckém
kraji především pro obyvatele
těchto obcí a měst: okres Děčín:
Děčín, Rumburk, Jiřetín pod Jedlovou, Ludvíkovice, Janská, Huntířov,
Doubice; Chomutov: Klášterec
nad Ohří, Perštejn, Spořice, Vejprty, Domašín, Křimov, Měděnec,
Okounov, Boleboř, Blatno, Jirkov;
Litoměřice: Třebenice; Louny: Lubenec, Zbrašín; Most: Bečov, Klíny,
Lom, Český Jiřetín; Teplice: Teplice, Dubí, Jeníkov, Košťany, Krupka,
Proboštov, Moldava, Srbice, Modlany a okres Ústí nad Labem:
Libouchec, Přestanov, Petrovice
a Chuderov

Doubice a ředitelé škol
Člen rady kraje Antonín Terber (vlevo) předává hlavní cenu v soutěži Jste to vy? panu Františku Rovenskému
z Chomutova

C

elkem 130 cen za třídění
domácího odpadu převzali
v ústecké zoologické zahradě 11.
dubna obyvatelé Ústeckého kraje z rukou hejtmana Jiřího Šulce,
jeho zástupce Radka Vonky, člena krajské rady Antonína Terbera
a předsedy krajské komise pro životní prostředí a krajského zastupitele Luboše Motla. V prostorách
pavilonu šelem proběhlo slavnostní
vyhlášení soutěží Skleněná popelnice 2007, SMS soutěže Jste to vy?
a soutěže škol Třídíme ve škole. Do
ZOO bylo pozváno téměř tři tisíce
lidí, vstup byl pro všechny, kdo třídí
odpad, zdarma. Soutěže byly pořádány v rámci projektu Intenziﬁkace

odděleného sběru a zajištění využití
využitelných složek komunálních
odpadů včetně jejich obalové složky
v Ústeckém kraji, který od prosince
2004 realizují Ústecký kraj a autorizovaná obalová společnost EKOKOM a.s. s cílem přispět k vytvoření
funkčního a efektivního systému
odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů (zejména
papíru, skla a plastů) v Ústeckém
kraji. „V loňském roce jsme zaznamenali v rámci projektu významný
úspěch. Ústecký kraj poprvé není
mezi ostatními kraji na posledním
místě, zaznamenali jsme zvýšení
výtěžnosti tříděného sběru o plných
35%, průměrně jsme ročně vytřídili

25,8 kilogramů odpadů na osobu.
Předběhli jsme Karlovarský kraj a lví
podíl na tom máte právě vy,“ řekl
oceněným Antonín Terber.
Neúspěšnější ve své kategorii soutěže Skleněná popelnice byla obec
Doubice, která toto vítězství získala
již podruhé, stejně jako v kategorii
měst vítěz loňského ročníku Česká
Kamenice. Ceny z rukou hejtmana
Jiřího Šulce převzali doubický starosta Martin Schulz a českokamenický místostarosta Vojtěch Marek.
Nejpočetnější skupinou výherců
byli účastníci SMS soutěže „Jste to
vy?“. Kompletní výsledky jsou
na webových stránkách Ústeckého kraje

Začíná výstavba nové komunikace R7
Pokračování ze str. 1
Dokončená stavba přinese další
pracovní místa v průmyslových zónách Louny, Žatec, Chomutov, Joseph
u Mostu, Kadaň a Klášterec, tedy
prosperitu, zvýší se turistický ruch
a hlavně bezpečnost dopravy. Může
tedy přinést blahobyt a zdraví.
Jaké další stavby budou navazovat?
Změněný přístup vlády ČR k pro-

blémům Ústeckého kraje, kdy naše
problémy jsou řešeny a návrhy
vyslyšeny, přinese dostavba celého „čtyřpruhu“ z Chomutova až
po Panenský Týnec do konce roku
2011. Souběžně se budou zlepšovat
parametry druhé tepny, která silnici
I/7 křižuje, a to je silnice I/27 z Mostu přes Žatec na Plzeň. Zde budou
vystavěny mosty přes údolí u Žiželic
a Velemyšlevse. Uvažuje se rovněž
o přeložce této silnice u Podbořan

a Blšan. Celkově máme pro náš kraj
zajištěno na roky 2008 – 2011 neuvěřitelných 41 miliard korun.
Co si přejete dále?
Mám jen jedno přání: Aby se podařilo všechny naše záměry realizovat tak, abychom se jako občané
i návštěvníci kraje dostali pohodlně,
včas, bez havárií, tedy bezpečně do
zaměstnání, domů, ke svým rodinám či za odpočinkem.

Ze setkání ředitelů škol: člen rady kraje Pavel Kouda s Helenou Mudrochovou, ředitelkou Střední průmyslové
školy v Ústí n. L. (Stará ulice)

N

edávno se uskutečnila první
výjezdní porada ředitelů škol
a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Organizoval
ji odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu spolu s členem rady kraje pro školství Pavlem
Koudou. Porady se v Doubicích na
Děčínsku zúčastnilo více než 140

zástupců škol a školských zařízení,
celé vedení odboru školství, pracovníci odboru regionálního rozvoje,
odboru informatiky a organizačních
věcí a odboru investičního.
Výjezdní charakter porady umožnil bohatší pracovní program a současně vedl k posílení již existujících
a navázání nových kontaktů a ko-

munikačních vazeb mezi zúčastněnými řediteli a jimi zastoupenými
školami. Milým překvapením byla
pro všechny účastníky akce neočekávaná návštěva hejtmana Jiřího
Šulce, který jim přijel popřát hodně
pracovních i osobních úspěchů ke
Dni učitelů.
hp
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Většina přebytku z loňského hospodaření kraje
půjde do zdravotnictví

Hovoříme s hejtmanem Jiřím Šulcem
Můžete alespoň stručně uvést,
o co by mělo jít?
V první řadě chceme moderně
dovybavit stávající odborná pracoviště nemocnic Krajské zdravotní moderními přístroji. Například
v Mostě chceme obnovit rentgenové pracoviště, což by mělo
přijít asi na 31 milionů korun. Nemocnice v Ústí nad Labem, Děčíně a Chomutově by měly dostat
spirální cétéčka, Teplice ultrazvukovou a endoskopickou techniku.
Vedle toho bychom chtěli vybuada Ústeckého kraje na svém Co s penězi bude dál? Už víte,
dovat vzdělávací středisko pro
108. zasedání doporučila zastu- na co je Krajská zdravotní poulékaře i zdravotnický personál.
pitelstvu kraje schválit navýšení zá- žije, nebo se o tom bude teprve
No a to nejlepší nakonec: Chtěli
kladního kapitálu společnosti Kraj- rozhodovat?
bychom v Masarykově nemocnici
To už je po konzultacích s vedením
ská zdravotní a.s., která sdružuje
zřídit středisko robotické chirurnemocnice v Ústí nad Labem, Tep- nemocnic rozhodnuto. Měly by jít
licích, Chomutově, Děčíně a Mostě, především na zlepšení prostředí, ve chce Krajská zdravotní požádat gie. V naší zemi je takových center
o 300 milionů korun. O jaké peníze kterém se pohybují jak pacienti a je- z Regionálního operačního pro- zatím jenom několik. Vybavení,
se jedná a na co budou určeny, na jich blízcí, tak personál. Konkrétně gramu. Jak asi čtenáři vědí, pokud které v nich je, umožňuje proto jsme se ptali hejtmana Ústecké- to znamená, že chceme z peněz po- žádáte o dotace, musíte si část vádět skutečně přesné operace,
řídit například nové postele, někde z celkové ceny projektu zaplatit ze obrovské výhody to přináší napřího kraje Jiřího Šulce.
se vybuduje nové parkoviště, plánují svého. Takže těch sto padesát mili- klad pro urologické pacienty, konTři sta milionů není právě zane- se také opravy kuchyní, výtahů. Pe- onů máme připravených, abychom krétně pro nemocné s rakovinou
dbatelná částka. Odkud tyto pe- níze se také využijí na opravy budov, si z operačního programu mohli prostaty. Vedle toho bychom rádi
požádat o dalších 608 milionů ko- do budoucna zřídili ještě jedno
níze půjdou? V rozpočtu na le- které jsou v havarijním stavu.
run. A právě za ty chceme nakoupit onkologické centrum, o pomoc
tošní rok taková položka není.
Není, protože jde o peníze z loň- To, co jste vyjmenoval, jsou be- především přístrojové vybavení do s ﬁnancováním jeho vybudování
ale chceme požádat stát.
ska. Ústecký kraj totiž hospodařil zesporu důležité věci. Ale co pří- nemocnic.
tak dobře a šetrně, že jsme skončili
s půlmiliardovým přebytkem. Rada
kraje doporučila většinu těchto peněz dát do zdravotnictví. Konkrétně do nemocnic společnosti Krajská
zdravotní a.s., jejímž je kraj jediným
akcionářem. Domníváme se, že
v našem kraji, kde je vysoký výskyt
rakoviny, nejvyšší kojenecká úmrtnost a střední délka dožití je nejnižší
v celé zemi, by měly být investice do
zdravotnictví jednou z priorit.

strojové vybavení? Kvalita lékařské péče závisí také od něj.
Samozřejmě ani na to nezapomínáme. V loňském roce jsme
z rozpočtu navýšili kapitál Krajské
zdravotní o 150 milionů, které mají
sloužit jako základ částky, o kterou

R

Příklady využití 608 milionů:
Masarykova Nemocnice Ústí nad Labem
• Centrum robotické chirurgie (72 mil. Kč)
• Středisko vzděl. lékařů a zdrav. prac. (100 mil. Kč)
• Dovybavení RDG pracoviště – spirální CT
a magnetická resonance (58 mil. Kč)
Nemocnice Děčín
• Endoskopické vybavení operačních sálů (38 mil. Kč)
• Spirální CT (13 mil. Kč)
• IT síť a PC (8 mil. Kč)
Nemocnice Most
• Kompletní obnova RTG pracoviště (31 mil. Kč)
• Dovybavení ultrazvuky (26 mil. Kč)
• Dovybavení jedn. intenzivní péče (JIP) (20 mil. Kč)
Nemocnice Teplice
• Ultrazvuková a endoskopická technika (34 mil. Kč)
• Dovybavení JIP (11 mil. Kč)
• IT síť a PC (9 mil. Kč)
Nemocnice Chomutov
• Vybavení pro artroskopii a endoskopii (49 mil. Kč)
• Spirální CT (13 mil. Kč)
• IT síť a PC (8 mil. Kč)

V jedné z pěti „krajských“ – v Nemocnici Děčín
N

emocnice Děčín byla ještě vloni v létě příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a od 1. září je
odštěpným závodem Krajské zdravotní, akciové společnosti, jejímž
jediným vlastníkem je kraj. V čele
děčínské nemocnice je od počátku
letošního roku Ing. Luděk Rűckl,
předtím tu byl od roku 2001 provozně ekonomickým náměstkem
ředitele.
Areál zdejší nemocnice je umístěn
na krásném místě vysoko nad centrem města a Labem, výhled odsud
je opravdu hezký, ale pro pacienty,
personál i obsluhující dopravu je
cesta sem trochu obtížnější. Budoucnost by měla přinést i v tomto
směru –zlepšení dopravní dosažitelnosti -nějaké změny. Stejně jako
v propojení jednotlivých pavilonů
a budov nemocnice prostřednictvím vnitřních komunikací nebo
nadzemních koridorů. Studie se už
zpracovávají…
Vloni získala Nemocnice Děčín ve
druhém ověřovacím auditu od České společnosti pro jakost certiﬁkát
standardů jakosti poskytovaných
služeb, příští rok se tu chystají na
získání další akreditace národního
standardu. Jak nám řekl Luděk Rűckl, v loňském roce tu například ambulantně ošetřili 164 tisíc pacientů
a třeba na 329 lůžkách (včetně 22

následné péče) se zde vystřídalo na
devatenáct tisíc hospitalizovaných
pacientů. Obložnost, tedy využití
lůžkových kapacit, představovala
plných 76 %. Průměrná doba pobytu v nemocnici byla jen o málo
delší než čtyři dny, což je výrazně
méně, než jinde. K dalším zajímavým číslům o práci v děčínské nemocnici přiřaďme 8 600 operačních
výkonů (chirurgie, oční oddělení,
gynekologie a d.) nebo přes osm
set narozených dětí. Spádovou
oblastí u neurologie, ARO a radiodiagnostiky jsou kromě samotného
Děčína a okolí také města a obce
až ze severu, ze Šluknovského výběžku. To vše zajišťuje 80 lékařů
a dalších pět stovek zdravotníků
a personálu a jak nám řekl Luděk
Rűckl, pyšní se tu také výbornými
zákroky laparoskopií a endoskopickými technikami, třeba na odd.
ORL (ušní, nosní, krční).
Před dvěma roky tu byla nákladem přes 24 milionů Kč zrekonstruována centrální sterilizace, jež
se dočkala i nové technologie,
sumou 18,5 mil. Kč tehdy přispěl
zřizovatel, tedy Ústecký kraj. Za 3,6
mil. Kč přibyl ultrazvuk pro internu
nebo dva lasery – nástroje pro oční
operativu a další miliony sem poplynou v nejbližším období, jak se
dozvíte jinde na této stránce…

Ing.
Luděk Rűckl

V

současné době má Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje v celém regionu 19 výjezdových stanovišť v 10
oblastních střediscích. Operativní záchranu
života pacientů včetně jejich převozu do
jednotlivých nemocnic našeho kraje zajišťuje více než 500 zaměstnanců s 60 nejmodernějšími sanitními vozy ZZS. Na snímku je
náměstek hejtmana Petr Fiala při prohlídce nového vozu, který je k dispozici lékařům - záchranářům a řidičům výjezdového
pracoviště Zdravotnické záchranné služby
z Rumburku a Velkého Šenova.Ústecký kraj
rozhodně podporuje rozvoj zdravotnické
záchranné služby, její činnost a má zájem na
tom, aby nepřetržitá přednemocniční péče
byla dostupná co největšímu počtu našich
obyvatel. Například ve Velkém Šenově došlo k velké změně, kdy se z dvanáctihodinového nočního provozu stal provoz nepřetržitý. „Chceme a je v našem zájmu, aby
tu pracoval tým zdravotníků, který dokáže
zvládat, kromě běžných případů, hlavně
akutní stavy spojené s ohrožením života,“
říká náměstek hejtmana. Uprostřed snímku
je člen krajské rady Vladimír Záhorský.

Předběžné rozdělení 300 mil. Kč mezi nemocnice:
Splnění základních cílů napříč nemocnicemi
Nemocnice Děčín, o. z.
Nemocnice Chomutov, o. z.
Nemocnice Most, o. z.
Nemocnice Teplice, o. z.
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o. z.
Celkem

113,9 mil. Kč
33,6 mil. Kč
40,7 mil. Kč
42,4 mil. Kč
43,2 mil. Kč
26,2 mil. Kč
300,0 mil. Kč

Příklady využití ﬁnančních prostředků:
Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem
Nová lůžka (7 mil. Kč)
Rekonstrukce a vybavení
výdeje jídel (6 mil. Kč)
Přestavba dialýzy (3,5 mil. Kč)
Nemocnice Děčín
Parkoviště (9,5 mil. Kč)
Úprava vstupu (5 mil. Kč)
Nová lůžka (3 mil. Kč)
Nemocnice Most
Rekonstrukce výtahů (28 mil. Kč)

Nová lůžka (7 mil. Kč)
Balkónová stěna (3,3 mil. Kč)
Nemocnice Teplice
Rekonstrukce výtahů
(8 mil. Kč)
Nová lůžka (5,5 mil. Kč)
Úprava LDN (3 mil. Kč)
Nemocnice Chomutov
Rekonstrukce rozvodů vody
(8 mil. Kč)
Parkoviště (8 mil. Kč)
Informační systém (6 mil. Kč)
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Čtyři hlavní témata Hejtmanského dne v Litvínově:
„ekomiliardy“ • sociální dávky • doprava • vzdělávání
D

alší Hejtmanský den byl
před měsícem v Litvínově.
Ještě před svým příjezdem do
tohoto města se Jiří Šulc zastavil v Mostě, v sídle Okresní
hospodářské komory, kde se
zúčastnil slavnostního otevření
vzorkovny mosteckého okresu. V Litvínově na krajského
politika čekali starostové obcí
této části regionu. Hovořil s nimi především o čerpání peněz
z takzvaných patnácti ekomiliard a o navýšení této sumy
o další, bezmála čtyři a půl miliardy, o které před časem požádal vládu prostřednictvím rozpočtového výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Jako
už pravidelně na těchto setkáních přišla i tentokrát řeč na
problematiku dopravy. Hlavním tématem setkání hejtmana
se starosty Litvínovska byl na
začátku března právě v Litvínově odstartovaný pilotní projekt
nazvaný „Minimalizace zneužívání sociálních dávek“. Na
závěr setkání totiž Jiří Šulc za

Ústecký kraj, starosta Litvínova
Milan Šťovíček a Oldřich Malý,
ředitel mosteckého úřadu práce, podepsali dohodu o partnerství Ústeckého kraje, Města
Litvínov a Úřadu práce v Mostě
při realizaci tohoto projektu.
Hejtman v Litvínově diskutoval také s mladými lidmi.
V aule Scholy Humanitas na
něj čekali studenti této školy.
Je nejvíce zajímala problematika životního prostředí a také
investice kraje do Litvínovska. O životním prostředí si
s hejtmanem povídali i studenti litvínovského gymnázia. Jak
na posluchače Scholy Humanitas, tak na gymnazisty hejtman
apeloval, aby se v přípravě na
své budoucí povolání věnovali technickým oborům. „Právě
průmysl je totiž nejen tradicí,
ale i budoucností našeho kraje.
Na technicky vzdělaných lidech
leží úspěch našeho regionu.
A naopak: práce v průmyslu zajistí úspěch i vám,“ připomínal
mladým lidem Jiří Šulc.

Národní park České Švýcarsko bude mít svou autobusovou linku

T

u Ústecký kraj zavádí od 1. května pod č. 434 na trase Děčín
– Hřensko – Mezní Louka – Jetřichovice – Chřibská – Doubice –
Krásná Lípa. Linka není zcela nová,
ale je připravena jako prodloužení
původní linky Děčín – Hřensko –
Mezná a převzetím dalších výkonů
na jiných linkách v oblasti Jetřichovic i Doubice. Propojuje významné obce a turisticky nejzajímavější
místa NP České Švýcarsko. Bude tu
zaveden pravidelný dvouhodinový
interval, přičemž zároveň jsou zajištěny přestupy na vlaky provozované ve stejném intervalu. V provozu v celé trase bude o víkendech
a svátcích od května do září, o letních školních prázdninách dokonce
denně. V úseku Děčín – Mezná však
bude provozována celoročně. V období, kdy nebude v provozu v celé
trase, je k obsluze úseku Krásná
Lípa – Doubice v provozu linka č.
512405 Rumburk – Staré Křečany
– Krásná Lípa – Doubice.

lasti Srbské Kamenice a Staré Olešky,
jak je patrné ze schématu.
Pro návštěvníky, kteří se do Českého Švýcarska chystají, uveďme alespoň odjezdy z děčínského hlavního
nádraží: Soboty, neděle a svátky od

Linka navazuje na vlaky na hlavním
nádraží v Děčíně. Obousměrně je
zde možný přestup na vlaky Eurocity
od Prahy a Ústí n. L. nebo z Berlína
a Drážďan. Další výhodný přestup
mezi vlaky a autobusy bude v Rybništi. Od Děčína, Hřenska a Jetřichovic budou cestující moci pokračovat
vlaky ve směru Varnsdorf nebo Rumburk, z vlaku od Děčína nebo České
Lípy (s přestupem v Jedlové) bude
návazný spoj této linky směr Doubice. Stejně budou řešeny přestupy
i v opačném směru – od autobusu
z Doubice bude zajištěn přestup na
vlak do Děčína nebo s přestupem
v Jedlové do České Lípy a od vlaků
z Varnsdorfu nebo Rumburka bude
přestup na autobus na Jetřichovice,
Hřensko a Děčín. Dvakrát denně
o víkendech bude navíc zajištěn přestup mezi autobusy linek 434 a 075
v Jetřichovicích. Jízdní řád linky 075
byl kvůli tomu záměrně upraven,
takže na linku Národního parku České Švýcarsko bude návaznost i z ob-

května do září a o letních prázdninách denně v 8:07, 10:07, 12:07,
14:07, 16:07. Zpět také ve dvouhodinovém intervalu. Dopravu bude
provozovat Dopravní podnik města
Děčína a počítá s nasazením moder-

ních nízkopodlažních autobusů. Kromě tarifu dopravce platí i síťová integrovaná denní jízdenka ELBE/LABE
za 200 korun pro jednoho nebo za
400 Kč pro 2 – 5 cestujících. Na ni
je možné cestovat regionálními vla-

Drážďany

směr Drážďany

ky v celém Ústeckém kraji, autobusy
ČSAD Semily, Dopravního podniku
města Děčína a denní cestování je
možné prodloužit i do Německa,
kde platí na celém území Dopravního svazu Horní Polabí (VVO).
jj
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Setkání pedagogů na Červeném Hrádku
D

en učitelů netradičně oslavila stovka jirkovských učitelů a učitelek na zámku Červený
Hrádek se zástupci města Jirkova
a Ústeckého kraje. Nešlo o oslavu
v pravém slova smyslu, ale o první organizované setkání s vedením města. Kromě starosty Jirkova
Radka Štejnara, místostarosty Jaroslava Cingela, městského radního Bedřicha Fryče a zástupkyň
odboru sociálních věcí a školství
přijel také Pavel Kouda, krajský
radní, který má na starosti školství.
Ten přítomným z pěti jirkovských
základních škol, mateřinek a Do- Zleva jsou Jaroslav Cingel, Radek Štejnar, radní Ústeckého kraje Pavel Koumu dětí a mládeže odpovídal na da, Bedřich Fryč a zástupce Podniku služeb manažer obchodu Jan Antoško

Světec se pyšní galerií
S

větec, malá obec na Teplicku,
se stala minulý měsíc dějištěm
zajímavé kulturně společenské
akce. Branou bývalé farní budovy však tentokrát návštěvníci
nezamířili do zdejšího barokního
zámku, ale přímo do budovy zrekonstruované fary, která ve svých
prostorách ukrývá nově otevřenou
Galerii Vojtěcha Preissiga, spravovanou spolu se zámkem Obecním
úřadem ve Světci. Zahájení výstavy výtvarníka Radka Fridricha bylo
prvním počinem nové galerie. Vernisáže se zúčastnili nejen světečtí

občané, ale i celá řada přespolních,
a nebylo jich málo. Mezi návštěvníky výstavy byl i náměstek hejtmana
Ústeckého kraje Petr Fiala, který
v září loňského roku stříhal spolu
se starostkou obce pásku při slavnostním otevření zrekonstruované
fary. „Otevření nové galerie jsem si
rozhodně nechtěl nechat uniknout.
Zajímalo mě jak si vede – na tak
malou obec – poměrně ambiciózní
projekt na využití zrekonstruované
farní budovy. A jsem velmi příjemně překvapen…“ řekl náměstek
hejtmana.

Fotokvíz

otázky a diskutoval s nimi například na téma výše platů či potřeby
psychologů na základních školách
pro problémové a zanedbané děti.
Starosta Jirkova také představil
projekt připravovaného sportoviště u ZŠ v Krušnohorské ulici, které
bude sloužit všem školám ve městě, a zástupce Podniku služeb Jan
Antoško prezentoval chatu Bernavu nad Jirkovem, kterou mohou
školy využívat. Poté Karel Straka
z Ekoncentra v Podkrušnohorském
zooparku seznámil posluchače
s možnostmi enviromentálního
vzdělávání a ekologickými výukovými programy pro školy.

Měsíc maďarských spoluobčanů

J

iž čtvrtý ročník Maďarského kulturně - společenského jara chystá na květen do lázeňských Teplic
zdejší organizační jednotka Svazu
Maďarů žijících v českých zemích.
Mezi akcemi budou výtvarná výstava v galerii UVU, celokrajský
ekonomický seminář o současnosti
Maďarska (13. 5. od 16 h. v restauraci Gastrotep) nebo vystoupení vysokoškolského folklorního souboru
Nyitnikék se skupinou Kukorica
(24. 5. od 16 h. v Mušli). Maďaři
i Češi vzpomenou také na slavného
skladatele Zoltána Kodályho (15.
od 16 h. v Gastrotepu Proboštov)

a pobesedují se členy maďarské
organizace z Berlína (23. od 17 h.
tamtéž). Závěr květnové akce bude
patřit 24. a 25. května umění maďarských kuchařů ze Szolnoku
(Mušle vždy od 10 – 17 h.), které se
bude prezentovat v rámci zahájení
854. lázeňské sezóny a k ochutnávkám speciálních maďarských
gulášů tu bude hrát cimbálovka
Csallokőz. Úplně na závěr Maďarského kulturně společenského jara
se v Teplicích uskuteční tradiční
Teplický maďarský majáles – 24. 5.
od 20 hodin v restauraci Městské
sály v Trnovanech.

Dnešní tajenka je opět otázkou
(bez otazníku!). Chcete-li soutěžit
o ceny, uveďte tajenku a správnou
odpověď. Pokud si noviny pozorně přečtete, někde na ni přijdete. Tři vylosovaní úspěšní luštitele
dostanou opět krásné publikace
o našem regionu. Pište co nejdříve, nejpozději však do středy 21.
května, 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“. A vy, co
využíváte e-mailu, nezapomínejte
na poštovní adresu, nejen tu elektronickou!

F

otohádanka z minulého měsíce byla jednoduchá pro
všechny luštitele. Ze 45 správných
odpovědí jsme vylosovali Marii
Pokornou z Krupky, Jindřicha
Kubánka z Mostu a Pavla Kratochvíla z Libouchce. Na všechny
čeká pěkná odměna, protože bez
problému poznali, že se nám jedná o zámek v obci Libouchec na
Ústecku. Dnes vám přinášíme dva
snímky (před rekonstrukcí a po
ní) domu, který pochází z přelomu 18. a 19. století a je velmi
hodnotným dokladem lidové architektury severočeského regionu. Stavba je ukázkovým příkladem domu podstávkového typu,
malebného a velmi rozšířeného
typu lidových staveb na Děčínsku,
Šluknovsku i Frýdlantsku. Přízemí
patrové chalupy je tvořeno roube-

nou podstávkou a zděnou částí,
patro je pak roubené se svislým
prkenným obložením. Dům je kryt
mansardovou střechou a vyznačuje se množstvím dochovaných architektonických detailů (kamenné
prvky, obložení, původní dveře,
mříže v oknech, plackové klenby
se štukovou výzdobou). Pro nesporné hodnoty byl tento objekt
prohlášen v roce 1964 kulturní
památkou. V roce 2006 jej postihl
požár, který zničil celou původní
konstrukci střechy domu. V rámci
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek na rok 2007
Ústecký kraj přispěl soukromému
vlastníku této kulturní památky
částkou téměř 600 tisíc na obnovu zničené střechy a krovu. Celkové náklady přesáhly 800 tisíc
Kč. Napište nám, ve které obci na
Rumbursku ji najdete. Vaše odpovědi čekáme do poloviny května
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.
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● Expedice Papua 2006, až do
13. května, přísálí vědecké části V. Hradební 49 (vstup volný).
Výstava barevných fotograﬁí fotografa Vladimíra Kettnera.
● České středohoří, až do 13.
května, hala palácové vily Hanse
Weinmanna (vstup volný). Výstava kolekce barevných fotograﬁí fotografa Zdeňka Ondruše.
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SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Část názvu
ústeckého
lihovaru
Španělské
mužské
křestní
jméno

● Slavné vily Ústeckého kraje,
až do 18. května, výstavní místnosti. Výstava ve spolupráci s Národním památkovým ústavem –
územním pracovištěm v Ústí n. L.
● Výstava prací žáků ZUŚ Teplice, až do 8. května, jízdárna.
Výstava zahrnuje kresebné, malířské, graﬁcké i prostorové výtvory žáků.

● Chefs d´oeuvres, od 8. května
do 13. července. Výstava k 50.
výročí založení litoměřické galerie.
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SEVEROČESKÁ
VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM
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odpovědí jsme naopak přiřadili
výrazy s krátkým i dlouhým -i- ve
slově Řipská, poněvadž v křížovce
vyšlo správně krátké písmeno (Nil),
ale v našich novinách jsme chybně
uvedli Řípská... Ceny od Ústeckého
kraje dostanou: Květa Svačinová
z Chomutova, Ladislav Havrila
z Ústí nad Labem a Václav Pertl
z Varnsdorfu.

TO

dy se letos koná tradiční
Řipská pouť(?). To je tajenka minulé křížovky a do losování
o knižní ceny byly zařazeny odpovědi více než 150 luštitelů, kteří
museli dodat také správnou odpověď: 25. – 27. 4. V tomto datu jste
nejčastěji chybovali, ačkoliv v rubrice Krátce na 1. straně byly uvedeny všechny tři dny. Do správných

FO

K

ÍZ

Křížovka o ceny

Akciová
společnost

● Chomutov – do toho !!!, až do
24. května, kostel sv. Kateřiny.
Velká hokejová výstava pořádaná ve spolupráci s Klubem ledního hokeje Chomutov.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI

● Mýty a legendy, až do 18. května, Křížova vila. Práce dětí v různém pojetí a různých technikách.
● Výprava do středověku, od
11. května až do 29. června,
hlavní budova. Výstava ve stylu
„living history“.
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