KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Osm nových sanitek
za 16 milionů korun

Císařovna Marie
Terezie v Terezíně

Dar zdravotnické záchranné službě – na str. 3

Z tradiční oslavy založení města Terezín – na str. 5
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Krátce
● Open Days v Bruselu byly
6. – 9. 10. v sálech Evropské komise a jednotlivých zastoupení
regionů EU. Na akci nás reprezentovali radní kraje Vl. Záhorský
a M. Franc a dále mj. vedoucí
odboru průmyslové zóny Triangle
Jan Sixta a zástupkyně Ústeckého
kraje v Bruselu Markéta Pokorná.
Akce byla několikadenní sekvencí
workshopů a doprovodných akcí
ve čtyřech tématických okruzích.
● V teplické nemocnici otevřela Masarykova nemocnice v Ústí
nad Labem, odštěpný závod Krajské zdravotní, a.s., detašované
pracoviště svého klinického onkologického centra. Zvýšila se tak
dostupnost a komfort služeb pro
onkologické pacienty z teplické
oblasti.
● Studentům UJEP, tedy ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně krajští radní umožnili
stáže v Bruselu, v sídle stálého
zastoupení Ústeckého kraje.
Rada kraje souhlasila se záměrem
vysílat studenty na stáže v délce
3 – 6 měsíců v rámci programu
Evropské komise ERASMUS.
● Nadace ČEZ podpořila od počátku projektu „Oranžové hřiště“ v Ústeckém kraji výstavbu
25 dětských a sportovních hřišť
za 39 mil. Kč. Letos přibyla hřiště
např. ve Velkém Březně, Kadani,
Třebenicích, Ústí nad Labem Doběticích, Kostomlatech p. M.,
Březně u Chomutova, v Krásné
Lípě či v Libochovicích.
● Do konce roku se představí
Ústecký kraj ještě na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu
– na londýnském World Travel
Market, jenž patří k největším
na světě (vloni tu bylo 190 zemí)
a Ústecký kraj zde bude již potřetí; dokonce už popáté budeme
mít expozici na TUC v Lipsku.
● Významné stavby se v rámci
Dne stavitelství a architektury otevřely veřejnosti v sobotu 18. 10.;
například stavba nového mostu
přes Labe pod Litoměřicemi, který
propojí toto město s dálnicí D8,
pravobřežní estakáda v Děčíně
nebo protipovodňový val na střekovském břehu Labe v Ústí n. L.
● Softballisté oddílu Sportclub
80 Beavers z Chomutova získali
v srpnu v belgických Antverpách
titul vítěze Poháru mistrů evropských zemí. Osobně jim k tomu
poblahopřál hejtman Jiří Šulc,
jenž „bobrům“ v jejich klubovně
poděkoval také za úspěšnou reprezentaci Ústeckého kraje i ČR.
● Gymnázium v Jateční ul.
v Ústí má po 3. etapě rekonstrukcí
nová sociální zařízení, šatny a recepci v suterénu a také novou půdní vestavbu. Součástí krajské investice za více než 42,6 mil. Kč bylo
i vybudování hlavního vstupu do
budovy, zateplení fasády 1. nadzemního podlaží a úpravy terénu.
● Den seniorů byl 1. října,
den poté se v Domově důchodců v Dubí, p.o. Ústeckého kraje, uskutečnil 8. ročník soutěže
o Dubský koláč. Mezi osmi týmy
z deseti domovů a ústavů sociální péče zvítězili klienti z DD
v Ústí n.L. - Doběticích (zřizovatel
je město) a dále z domovů krajez Meziboří a Dubí.

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu
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Volby: ČSSD, ODS, KSČM a SEVEROČEŠI.cz
V

pátek a v sobotu 17. – 18. října
rozhodovali voliči v krajských
volbách 2008 o novém složení
55členného Zastupitelstva Ústeckého kraje na roky 2008 – 2012 a také o dvou senátorech za obvody
Louny a Děčín na příštích šest let.

křesla, jejichž přehled uvádíme v grafu. Na dalších místech, už bez křesel
v zastupitelstvu, skončila Strana zelených (4,29 %), Sdružení pro zdraví,
sport a prosperitu (3,07 %), Evropská
strana důstojného stáří (1,76 %) atd.
Své kandidáty postavilo do krajských
voleb v Ústeckém kraji sedmnáct politických stran, hnutí a koalic.

Krajské volby
Voleb do Zastupitelstva Ústeckého
kraje se zúčastnilo celkem 247 638
voličů z 661 365 zapsaných a volební účast dosáhla tak 37,44 %. Voliči
odevzdali 247 103 úředních obálek
a po sečtení hlasů v jednotlivých
1 046 volebních okrscích na území
Ústeckého kraje bylo oﬁciálně potvrzeno, že v krajském zastupitelstvu
zasednou ve třetím volebním období
zástupci čtyř politických stran a hnutí. Česká strana sociálně demokratická získala 32,78 % hlasů, Občanská
demokratická strana 20,57 %, Komunistická strana Čech a Moravy
18,39 % a Severočeši.cz 13,20 %
odevzdaných hlasů voličů.Tyto strany postoupily do skrutinia a získaly

Senátní volby

VOLBY 2008
Složení Zastupitelstva Ústeckého kraje na r. 2008 – 2012
ČSSD 22 křesel

ODS 13 křesel

KSČM 12 křesel

Severočeši.cz 8 křesel

První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se v našem
kraji konalo ve volebních obvodech
Louny (č. 6) a Děčín (č. 33). Ve druhém kole, které se uskuteční tento
pátek a v sobotu 24. – 25. října, budou v obou obvodech soupeřit vždy
dva kandidáti s nejvyšším počtem
získaných hlasů. Louny (volební účast
38,31 %): Marcel Chládek (ČSSD) –
32,46 % a Jan Kerner (ODS) – 23,05
%. Děčín (volební účast 36,91 %):
Jaroslav Sykáček (bezpartijní, navrhovala ČSSD) – 24,72 % a Vladislav
Raška (ODS) – 22,06 % odevzdaných hlasů.

V úterý 28. 10. nemusíte platit vstupné do krajských Děti v nové nahrávce hymny
radostí vás infor- státu, ale také další „osmičková“
muzeí, galerií a teplické hvězdárny a planetária! „S velkou
muji, že příspěvková orga- výročí: Mnichov 1938, Únor 1948,

L

etos 28. října si připomeneme už
devadesáté výročí vzniku samostatného československého státu.
Na stejné datum připadá také Den
krajů, jeho existence je ale daleko,
daleko kratší. Den krajů budeme letos slavit teprve podruhé. Pokud si
právě říkáte: „jaképak slavení, někdo někde pronese nějaký proslov
a to je celé“, rádi vás vyvedeme
z omylu. Stejně jako vloni jsou na
Den krajů bezplatně přístupné kulturní organizace, jejichž zřizovateli
jsou kraje. V případě našeho, tedy
Ústeckého kraje, to znamená, že
v úterý 28. října můžete zdarma
navštívit celkem 13 organizací. Jsou
to Severočeská vědecká knihovna
v Ústí nad Labem, která bude mít
nejen v tento den, ale během celých podzimních prázdnin tedy od

27. do 29.10. otevřeno oddělení
pro děti a mládež. Na návštěvníky
28.10. čeká i Planetárium a hvězdárna v Teplicích. Na hvězdárně je
od 13 do 16 hodin a od 20 do 21
hodin připraveno mimořádné pozorování oblohy. V planetárium se budou od 14 hodin promítat pohádky

o hvězdné obloze, v 16 hodin ﬁlm
o sluneční soustavě a v 19 hodin začíná povídání o podzimní hvězdné
obloze. Vše je samozřejmě zdarma.
Stejně tak jako vstup do dalších
krajských příspěvkových organizací. Tedy do Regionálního muzea
v Teplicích a muzea v Krupce. Dále
budou přístupná oblastní muzea

v Chomutově, Děčíně, Litoměřicích,
Mostě a Lounech; lounské muzeum zpřístupní i svůj archeologický
skanzen v Březně a zámek v Jimlíně. Návštěvníky bez vstupenky přivítají také galerie výtvarného umění
v Litoměřicích a Mostě, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Galerie
moderního umění v Roudnici nad
Labem. Kromě toho se 28. 10. od
18 hodin v rokokovém sále teplického zámku uskuteční koncert
mezzosopranistky Olgy Černé,
kterou bude na klavír doprovázet
František Kůda. Vstupné je symbolických padesát korun. Koncert se
koná ve spolupráci s 10. Dny české
a německé kultury. Jejich podrobný program najdete na stránkách
Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz
pod logem DČNK.

nizace Ústeckého kraje, Dětský domov a Školní jídelna Ústí nad Labem
na Severní Terase, se rovněž podílela
na neoﬁciální nové nahrávce české
státní hymny, a to prostřednictvím
pěveckého souboru našeho domova,“ píše ve své korespondenci
Ústeckému kraji ředitelka tohoto
zařízení Alena Novotná. Dodala, že
zpěv hymny je zachycený na CD,
které je součástí publikace Kde domov můj. „Je to velká čest pro náš
kraj i náš dětský domov. Jsem velice
ráda, že jsme se mohli podílet na
vzniku tohoto cédéčka a spolupracovat s Jiřím Bělohlávkem.“ Letos
si připomínáme 90 let od vzniku
samostatného
československého

Máme pro vás
dvacet knih o kraji

Dotace pro obce a cestovní ruch
V

ýbor regionální rady schválil 24.
září na svém zasedání v Klášterci nad Ohří dotace za více než 1,8
miliardy korun pro další projekty
podané do Regionálního operačního programu Severozápad (ROPSZ).
Jedná se o projekty podané v rámci 2. výzvy do oblastí podpory 2.2
– Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury, 4.1 – Budování a rozvoj
atraktivit a infrastruktury cestovního
ruchu a projekty pro oblast podpory
4.2 – Zlepšování kvality a nabídky
ubytovacích a stravovacích zařízení.
V rámci oblasti podpory 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury bylo předloženo celkem
86 žádostí o dotaci, z toho do Výboru Regionální rady bylo předloženo ke schválení 15 žádostí o dotaci (za Karlovarský kraj 7 žádostí
o dotaci a za Ústecký kraj 8 žádostí). Vyhlášená alokace pro oblast
podpory 2.2 v rámci 2. výzvy byla

394 121 821 korun z prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj, požadavek žadatelů činil
660 568 156,40 korun. „Finanční
alokace stanovená pro danou výzvu nepokryla objem požadovaných
prostředků u všech projektů, které
dosáhly potřebného minimálního
bodového hodnocení. Budou proto podpořeny projekty, u kterých
je možné poskytnout dotaci v plné výši, tedy čtrnáct nejlépe hodnocených projektů,“ uvedl ředitel
úřadu Regionální rady Petr Vráblík.
„U projektu, který skončil v hodnocení na 15. místě, bude, vzhledem
k vyčerpání alokace, žadateli navrženo snížení dotace, kterou z ROP
Severozápad požadoval. Pokud na
tento návrh nepřistoupí nabídneme dotaci projektu, který skončil
na 16. místě,“ doplnil Petr Vráblík.
Na šestnáctém místě v hodnocení
skončil projekt města Dolní Poustev-

na Centrum setkávání v Dolní Poustevně. „Podporu z Regionálního
operačního programu Severozápad
získá na základě rozhodnutí Výboru
Regionální rady například obec Pernink, která předložila projekt Výstavba a vybavení objektu pro kulturní
a komunitní život. Dotace byla také
schválena pro projekt Regenerace
Křinického náměstí v Krásné Lípě
– Centrum Českého Švýcarska II,
který předložilo město Krásná Lípa
nebo projekt Ústeckého kraje, který řeší rekonstrukci hlavní budovy
a příjezdové cesty Dětského domova
Vysoká Pec. Celkem budou projekty
zaměřené na zlepšení infrastruktury
v obcích s počtem obyvatel od 500
do 5 tisíc podpořeny z ROP Severozápad částkou více než 405 milionů
korun,“ uvedl místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Josef Pavel.
Pokračování na str. 4

Pražské jaro 1968. Premiér české
vlády inicioval na začátku tohoto
roku přípravy oslav Dne české státnosti 28. září a ve spolupráci s místopředsedou vlády pro evropské
záležitosti, Úřadem vlády České republiky, Národním divadlem, Národním muzeem a Českým rozhlasem
dal podnět k nové nahrávce státní
hymny České republiky Kde domov
můj? Nahrávku pořídil orchestr, sbor
a sólisté Národního divadla pod
taktovkou Jiřího Bělohlávka. Její
slavnostní představení proběhlo při
oslavě Dne české státnosti v Pantheonu Národního muzea. Slavnostní
večer v přímém přenosu přenášela
Česká televize a Český rozhlas.

V

ážení čtenáři, uplynulý víkend
skončilo volbami do krajského
zastupitelstva další, už druhé čtyřleté období volených zastupitelů
a Ústecký kraj má za
sebou osm let své
existence. V letošním
roce byla vydána publikace Sedm let Ústeckého kraje, která na
86 stránkách přibližuje zajímavé pohledy
na rozvoj našeho regionu. Faktograﬁcky
i na fotkách jsou zachyceny akce, které
zkvalitnily dopravní infrastrukturu,
školství, zdravotnictví, oblast sociálních služeb a podobně. Máme pro
vás dvacet těchto reprezentativních
publikací. Pokud o knihu Sedm let
Ústeckého kraje máte zájem, napište nám ve stručnosti, co se podle vás podařilo za uplynulých osm

let v kraji zlepšit, čím se můžeme
ve srovnání s jinými regiony pyšnit
a také co zásadního kraj na cestě
dopředu čeká. Ze všech autorů příspěvků
vylosujeme
dvacet, kteří obdrží
tuto zajímavou publikaci a s nejzajímavějšími názory vás seznámíme v některých
z příštích vydání Krajských novin Ústeckého kraje. Pište na
adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, kancelář hejtmana – odd.
tiskových informací, Velká hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Využít můžete také e-mailových
adres uvedených v rubrice Fotokvíz
a Křížovka. Obálku či mail označte,
prosím, heslem „Sedm let“. Těšíme
se na vaše odpovědi do konce listopadu 2008!
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Seznam zastupitelů

Z jednání rady a zastupitelstva

N

a svém 128. zasedání Rada
Ústeckého kraje konstatovala, že je nutné odepsat zásoby
uhlí v prostoru Komořany – Dolní
Jiřetín. Vytěžení těchto zásob by
totiž znamenalo likvidaci Horního Jiřetína a Černic. Rada také
schválila účast Ústeckého kraje na
sedmnácti mezinárodních veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí a zastupitelstvu doporučila
schválit návrh Koncepce podpory
sportu a pohybových aktivit v Ústeckém kraji. Krajští radní mimo
jiné schválili i smlouvu o spolupráci
kraje, Iniciativy Krušnohorská bílá
stopa, Lesů ČR a Horské služby
na rozvíjení Krušnohorské bílé stopy. Následující, 129. jednání rady
kraje, se zabývalo mimo jiné schválením smlouvy mezi Ústeckým krajem a společností ČEZ. Smlouva

se týká pětadvacetimilionové podpory ze strany ČEZu pro rekonstrukci a dostavbu areálu domova
mládeže VOŠ obalové techniky
Štětí. Dalších 25 milionů má ČEZ
a.s. dle radou schválené smlouvy
poskytnout konkrétním subjektům
či projektům v Ústeckém kraji. Podobná smlouva má být na základě
schválení krajskou rada uzavřena
také se Severočeskými doly a.s. Na
jejím základě mají doly dát 13 milionů korun na výstavbu tělocvičny
a učeben v Hotelové škole Teplice
a dalších 13 milionů na úpravy ve
SŠ energetické a stavební Chomutov. Zastupitelstvo Ústeckého kraje
pak na svém 28. a posledním zasedání ve druhém volebním období
schválilo návrh na poskytnutí dotací do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Navštívili nás

V

ážení čtenáři, přinášíme vám
kompletní seznam nově zvolených zastupitelů. Jsou seřazeni

sídle Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje v Ústí
nad Labem - Všebořicích předal
v pátek 3. října ministr vnitra Ivan
Langer a hejtman Ústeckého kraje
Jiří Šulc několika jednotkám dobrovolných hasičů novou moderní
výstroj. Komplety zásahových kombinéz a bund převzali zástupci obcí
Brtníky, Pnětluky, Hřivice - Touchovice, Chožov - Třtěno, Malé Březno, Travčice. Hasiči z Děčína - Boletic pak obdrželi prostřednictvím
primátora Vladislava Rašky klíč od
vyřazeného policejního vozu – VW
Transportéru. Novou výstroj v počtu
33 330 kusů nechalo ministerstvo
vnitra podle Ivana Langera ušít ze
147 kilometrů látky. „Nejsou sice
identické s těmi, co používají profesionální hasiči, ale jejich kvalita
je rovněž výborná,“ okomentoval
novou výstroj ministr. Pavel Doubrava, starosta krajského sdružení
Dobrovolných hasičů, ministrovi
poděkoval a připomenul, že letos
ministerstvo vnitra vydalo v rámci

České republiky na techniku a další prostředky dobrovolných hasičů
150 milionů korun. Nezapomněl
na ně ani Ústecký kraj, letošní příspěvek byl mnohem vyšší než loňský – dostali na činnost celkem 5
milionů korun. Týž den byl ministr
Ivan Langer v nákupním centru
v Tescu u představování „pojízdného“ kontaktního pracoviště Czech
POINT (Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál). To
je místo výkonu veřejné správy,
kde může občan získat všechny
informace o údajích, které o něm
stát vede v centrálních registrech
a navíc zde může učinit jakékoli
podání směrem ke státu. Poslední
zastávkou Ivana Langra v Ústí byly
Trmice, kde s krajským hejtmanem
navštívil policejní služebnu, kterou
čeká brzy rekonstrukce a modernizace v rámci projektu P 1000. (Na
snímku je ministr Ivan Langer vlevo
spolu s velitelem Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
Jaroslavem Novotným.)

Aktuality • Informace
Kraj a ﬁnance

S

oučasná světová ﬁnanční krize zatím nemá na Ústecký kraj
výrazný dopad. Aktuální ﬁnanční
výsledky za prvních devět měsíců letošního roku potvrdily, že kraj vydělá na úrocích vložených do ﬁnančních prostředků, které jsou uloženy

v tuzemských bankách, téměř 65
mil. korun. Z jednotlivých rozpočtových kapitol si na získaných úrocích nejvíce polepší oblast školství,
a to o více než 16 mil. korun. Na
samostatné fondy Ústeckého kraje
připadne devět milionů korun.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

ředitele/ky
Ústavu sociální péče Česká Kamenice, p.o.
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 – ÚSP Česká Kamenice – neotevírat
Přihlášku doručte nejpozději 31. října 2008 do 12.00 hod.

Můj názor

podle mandátů, které jsou výsledkem jejich pořadí na kandidátce
a získaných preferenčních hlasů.

Jak na výsledky
pohlížejí lídři

Česká strana sociálně
demokratická

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jaroslav Foldyna
Jana Vaňhová
Pavel Kouda
Arno Fišera
Petr Benda
Jana Ryšánková
Aleš Kassal
Martin Klika
Petr Husák
Josef Macík
Karel Novotný

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Zděnek Lavička
Petr Jakubec
Jan Čermák
Rudolf Kozák
Hassan Mezian
Olga Hrebičková
Dagmar Waicová
Tomáš Kříž
Lenka Tomanová
Petr Mojžíš
Martin Strakoš

Občanská
demokratická strana

V

říjen 2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jiří Šulc
Radek Vonka
Václav Hofmann
René Budjač
Antonín Terber
Petr Fiala
Petr Ryšavý

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bronislav Špičák
Vlastimil Doležal
Josef Kubal
Jindřich Stádník
Olga Haškovcová
Petr Pípal

Komunistická strana
Čech a Moravy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oldřich Bubeníček
Stanislav Rybák
Jaroslav Komínek
Radek Belej
Tomáš Zíka
Karel Krčmárik

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ladislav Drlý
Petr Brázda
Lenka Jeníčková
Josef Nétek
Ivo Perna
Josef Tachecí

Severočeši.cz

1.
2.
3.
4.

Jiří Zelenka
Hana Jeníčková
Josef Seifert
Jaroslav Doubrava

5.
6.
7.
8.

Stanislav Stehlík
Zdeněk Vokatý
Bronislav Schwarz
Mirko Bernas

řinášíme krátké názory představitelů politických stran, které po
letošních krajských volbách obsadí
křesla v Zastupitelstvu Ústeckého
kraje. Odpovídají čtyři lídři:

životního prostředí, zdravotnictví,
dopravy, vzdělávání, zaměstnanosti nebo zabránění zneužívání sociálních dávek.

Jaroslav Foldyna
Česká strana sociálně
demokratická

Oldřich Bubeníček
Komunistická strana
Čech a Moravy

Jsem opravdu překvapen drtivým vítězstvím naší strany v krajských volbách. Věřte mi, srdce se
mi rozbušilo, nejen vítězstvím,
ale hlavně z ohromného závazku,
který teď já i všichni zastupitelé
za ČSSD máme k našim voličům
a celé veřejnosti Ústeckého kraje.
Začala nám všední, každodenní
práce, euforie už v neděli vyprchala a nastal čas změn. Samozřejmě
se sluší poděkovat všem členům
strany a spolupracovníkům, kteří
připravovali volební kampaň a položili tak základy našeho vítězství.
Děkuji všem, kteří volili sociální
demokracii, ale také ostatním voličům, že k volbám v letošním hezkém podzimu přišli.

Výsledky ukázaly, že si občané
kraje přejí změnu. KSČM sice na
procenta zaostala za výsledkem
minulých voleb, ale získala o více než tři tisíce hlasů navíc a to
dokazuje, že nás občané počítají
mezi rozhodující politické strany
v Ústeckém kraji. Do voleb jsme šli
s jasným programem, který je splnitelný na úrovni kraje, a proto se
budeme snažit jeho body naplňovat. A všem, kteří dali KSČM v krajských volbách hlas, děkujeme.
Hana Jeníčková
Severočeši.cz

Jiří Šulc
Občanská demokratická
strana

Čest vítězům, sláva poraženým.
Je třeba poděkovat občanům, že
přišli k volbám. Vážím si samozřejmě všech, co nás podpořili. Za
těch osm let, co naše strana vedla
Ústecký kraj, se udělal obrovský
kus práce. Je mi líto, že občané při
rozhodování o tom, koho budou
volit, se místo výsledků naší práce
v kraji řídili děním na celostátní politické scéně. Nezbývá než doufat,
že nové vedení kraje bude v úspěšném trendu našeho kraje pokračovat. Za ODS mohu potvrdit, že
budeme podporovat kroky, které
povedou k dalšímu zlepšování života našich občanů. Ať v oblasti

Severočeši.cz je nový politický
subjekt na politické scéně a šli jsme
do krajských voleb s cílem v nich samozřejmě uspět. Myslím si, že nás
řada lidí i některá media považovala za „skoroutopisty“ a nebrala nás
moc vážně, i když my jsme to vážně
mysleli od samého začátku. Také
naše cíle jsou reálné a prospěšné
pro nás, občany tohoto kraje. Je
to vidět na tom, že problémy, které
nás pálí a starosti lidí byly diskutovány v rámci celého kraje a je to vidět i na tom, kdo nás v jednotlivých
regionech zastupoval a zastupuje.
Tak to prostě je. Neuspěla řada regionálních stran a hnutí, neuspěla
ani parlamentní strana. Proto považuji náš volební úspěch, našich
osm mandátů při vstupu do kraje,
za úspěch velmi výrazný a také zavazující pro práci do budoucnosti.
Za důvěru, kterou jsme dostali, je
potřeba všem poděkovat.

V

Krásné Lípě podepsali zástupci více než padesáti subjektů
dohodu o založení Destinačního
fondu Českého Švýcarska. Patří
k nim Ústecký kraj, města, obce,
hotely, cestovní agentury, Dopravní podnik města Děčína, správa
národního parku a dlouhá řada
poskytovatelů služeb pro turisty a návštěvníky tohoto regionu.
První se na dohodu o založení
Destinačního fondu podepsal náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka, jinak
také předseda správní rady o. p. s.
České Švýcarsko. Řekl nám: „Cílem destinačního fondu je nabízet
další pestré služby návštěvníkům
celého Českého Švýcarska, vydávat a rozšiřovat kvalitní průvodce,
mapky, průvodce pro volný čas,
seznamy ubytovacích zařízení v této destinaci nebo třeba jízdní řády.
Prostě chceme nadále zvyšovat
návštěvnost této lokality a přitom
nabízet tzv. ohleduplnou turistiku.
To vše si vyžádá další náklady, proto také do destinačního fondu přispěje ﬁnancemi 53 subjektů s tím,
že logicky očekávají vedle dalšího
rozvoje této destinace i zhodnocení vložených prostředků.“ Ústecký
kraj vloží do zmíněného fondu 500
tisíc korun. Rada kraje totiž tento
záměr pro příští rok schválila (usnesení č. 19/124R/2008) na svém zářijovém zasedání.

Založen
destinační
fond
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Žatec vyplácí také Osm nových sanitek pro záchrannou službu
v poukázkách
D

alším městem Ústeckého
kraje, kde se dávky pomoci
v hmotné nouzi vyplácejí v poukázkách, se stal Žatec. První „zkušební“ výplata se uskutečnila v měsíci
září a týkala se tří desítek příjemců
příspěvku na živobytí. Podle vyjádření vedoucího odboru sociálních věcí Městského úřadu v Žatci Petra Antoniho výplatu dávek
neprovázely žádné problémy ani
negativní reakce klientů. V září šlo
o vyzkoušení funkčnosti nového
systému, softwarového napojení
nové pokladny na sociálním odboru na účetnictví města a další zejména technické záležitosti. V říjnu
se bude počet vyplacených dávek
tzv. kombinovanou formou pohybovat hodně přes stovku příjemců
a v dalších měsících bude počet

příjemců poukázek ještě přibývat.
Kombinovaná forma znamená, že
větší část dávky se předává v poukázkách opravňujících k odběru
potravin a dalších základních komodit, jako jsou hygienické prostředky, obuv a ošacení. K tomuto
účelu mají v Žatci zajištěnou síť
obchodů a provozoven, která pokrývá nejen území města, ale také
přilehlé spádové obce.
Žatečtí si poukázkový systém
pochvalují. Samotná informace
o zamýšleném vyplácení dávek
v poukázkách vedla téměř dvě desítky příjemců dávek k zajištění legálního příjmu z pracovní činnosti.
Úspora na prostředcích státu tak
činí částku okolo půl milionu za
rok, a to ještě před spuštěním poukázkového systému.

Foto: archív OSV MÚ Žatec

Ú

Pracovnice sociálního odboru Dana Nováková předává poukázky na odběr
zboží v nově zřízené pokladně odboru sociálních věcí v Žatci

stecký kraj předal Zdravotnické
záchranné službě Ústeckého
kraje osm zbrusu nových sanitek.
Šestnáctimilionová Investice je hrazená z rozpočtu kraje Dvě sanitky
budou přiděleny výjezdovému stanovišti v Ústí nad Labem, po jednom vozu pak dostanou záchranáři
v Děčíně, Velkému Šenově, Rumburku, Roudnici, Teplicích a Chomutově. Všechny jsou vybavené
moderními deﬁbrilátory (ty stály
půldruhého milionu korun).
Doposud ZZS disponovala 62 sa-

nitkami, těchto osm nejen rozšíří její
vozový park, ale především dojde
k jeho „omlazení.“ Nové vozy jistě přispějí ke zlepšení práce lékařů
v případném řešení mimořádných
a krizových situacích. Jedná se o VW
Transportéry T5, tedy typu vozů,
které se výborně hodí i do ztížených
podmínek v terénu. V současné
době má ZZS v celém regionu 19
výjezdových stanovišť a jejich počet
roste. V lednu letošního roku kraj
zprovoznil nové stanoviště ve Velkém Šenově na Děčínsku, chystá se

stavět nové v Rumburku, v polovině
října letošního roku se zprovoznilo
za 6 mil. Kč další nové stanoviště
ZZS, a to v České Kamenici. V záměru kraje je také sjednotit a rekonstruovat stanoviště v Děčíně, které je
roztříštěné. Na tuto akci počítá kraj
vynaložit téměř 14 milionů korun.
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje zaměstnává 550
pracovníků. Podle jejího ředitele Ilji
Deyla, záchranáři za rok vyjedou
k zhruba 55 000 případů, loni 366
zásahů provedla za pomoci vrtulníku. Ředitel ZZS říká, že se v posled-

Ryjicím svítá naděje
N

ový pavilon se může za dva
roky začít stavět v areálu Nemocnice následné péče v Ryjicích
na Ústecku. Ústecký kraj se vrátil
k původnímu téměř dvacet let starému projektu, který se však bude
muset přepracovat. Vedení nemocnice předpokládá, že v novém pavilonu bude moci být hospitalizováno
až 170 pacientů. Kraj předpokládá,
že pavilon spolyká asi 176 milionů,

za které se nakoupí také nové vybavení. Výstavba má začít v roce
2010 a dokončit o dva roky později. Hejtmanství chce pavilon po
etapách ﬁnancovat z prostředků
kraje či evropských dotací. „Počítá
se především s tím, že v novém pavilonu vzniknou adekvátní prostory
k rehabilitaci, které nám v současné době chybějí,“ říká ředitel NNP
v Ryjicích Jaroslav Müllner.

ních letech počet výjezdů výrazně
nemění, ale mění se především jejich charakter. Vysvětlil, že to souvisí hlavně s centralizací některých
oborů do nějaké nemocnice v kraji.
Pacienty, kteří jsou často ve velmi
vážném stavu, tak musí převážet
mezi nemocnicemi. Podle ředitele
jsou tyto převozy časově mnohem
náročnější než výjezdy k nemocným
či zraněným lidem. Dojezdové časy
k pacientovi se v současné době pohybují mezi 6 – 8 minutami ve městě, mimo něj pak většinou zdravotníci zasahují do 10 až 13 minut.

Dar pacientům
K

ardiologická klinika Krajské
zdravotní, a. s., Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
učinila významný krok ve vyšetřování srdečních tepen, když jako
první v České republice získala
přístroj na vyšetření optickou koherenční tomograﬁí (OCT) ﬁrmy
Lightlab Imaging. Přístroj v hodnotě 1,5 milionu korun je sponzor-

ským darem ﬁrmy Boston Scientiﬁc
Česká republika, s. r. o.
„Vyšetření optickou koherenční tomograﬁí znamená přelom ve
vyšetřování cévní stěny a jejích patologických procesů. Oproti dosud
používaným přístrojům má nová
metoda mnohem větší rozlišovací schopnost,” informoval mluvčí
Krajské zdravotní Jiří Vondra.

Šestatřicet milionů navíc pro sociální služby Péče o nejmenší v kojeneckých ústavech
M

středků ze strukturálních fondů EU
dostala do problémů a mnohým
hrozila redukce služeb ba dokonce
zánik. Ze 604 mil. Kč bylo určeno
291 milionů zařízením zřizovaným
Ústeckým krajem. Tento velký podíl
je dán tím, že se téměř výhradně jedná o pobytová zařízení sociální péče,
tedy o velmi nákladné služby. Obcím
185 mil. Kč a zbytek dotace byl letos
určen ostatním poskytovatelům služeb (nestátní neziskové organizace,
církevní právnické osoby a dalším).
Z uvedeného druhého doﬁnancování ve výši 36 milionů Kč půjde 3,2
milionu do několika příspěvkových
organizací Ústeckého kraje (Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov
na domovy pro osoby se zdravotním
postižením v Kadani a domov pro
seniory v Mašťově, Domov důchodců v Meziboří a Diagnostický ústav
sociální péče v Čížkovicích). Zbylých
téměř 33 milionů bude odesláno
prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ostatním poskytovatelům
sociálních služeb. Jestliže dotace
ministerstva práce a sociálních věcí
bude letos pro celý kraj představovat sumu 649,5 mil. Kč, celkové
náklady pro poskytování sociálních
služeb v kraji představují částku asi
1,5 miliardy korun. Zbývající část nákladů je vedle dotace z ministerstva
kryta úhradami od uživatelů služeb,
platbami zdravotních pojišťoven,
dotacemi jiných státních orgánů
(např. úřady práce, ministerstvo
zdravotnictví) a příspěvky nebo dotacemi kraje a obcí. V letošním roce
zároveň ještě dobíhalo ﬁnancování
některých služeb z fondů Evropské
Na ilustračním fotu je pohled do Domova důchodců v Teplicích, kde mají unie, zejména z Evropského sociálníklienti novou plošinu pro vozíčkáře. Ústecký kraj ji pořídil pro tuto svoji ho fondu a Společného regionálního
operačního programu.
příspěvkovou organizaci ze svého rozpočtu.
inisterstvo práce a sociálních
věcí České republiky odeslalo
na sklonku září do Ústeckého kraje 36 milionů korun. Peníze se ale
na krajském úřadu vůbec neohřály
a okamžitě byly převedeny několika
desítkám poskytovatelů sociálních
služeb z řad nestátních neziskových
a příspěvkových organizací kraje
a obcí. Pro letošní rok obdržel Ús-

tecký kraj pro všechny poskytovatele
sociálních služeb v kraji z prostředků
zmíněného ministerstva v lednu 604
milionů korun. První doﬁnancování
sociálních služeb proběhlo v červnu
(9,5 mil. Kč), druhé přišlo na řadu
teď. Šestatřicet milionů je určeno
hlavně pro zařízení, která se díky
nižším dotacím ze státního rozpočtu
nebo pro absenci ﬁnančních pro-

K

ojenecké ústavy v Teplicích
a v Mostě navštívil počátkem
října náměstek hejtmana Petr Fiala. Obě zařízení zřizuje Ústecký
kraj pod jednou právnickou osobou, společností Kojenecké ústavy
Ústeckého kraje p.o. S aktuálním
chodem obou kojeneckých ústavů
náměstka hejtmana seznámila ředitelka organizace Milada Šilhová.
Se zajištěním péče o děti ve věku
od 1 do 3 let věku byl náměstek
hejtmana v Teplicích i v Mostě spokojen. V obou modernizovaných

a nově vybavovaných kojeneckých
ústavech se personál stará o přibližně 150 dětí, z nichž mnoho má
naději na umístění k adoptivním rodičům nebo do náhradní péče. „Výrazným úspěchem teplického i mosteckého kojeneckého ústavu je, že
mají v celorepublikovém srovnání
nejvyšší počet dětí, umisťovaných
do náhradní péče, ať už v ČR nebo
v zahraničí, například v Dánsku. Zařízení pro kojence se však potýkají
s jiným problémem – rostou počty
dětí, které se už rodí s drogovou

závislostí,“ konstatoval Petr Fiala.
V mosteckém kojeneckém ústavu
také vyzdvihl činnost „Zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc“.
Jde o péči, v jejímž rámci je poskytována ochrana a pomoc dítěti,
které se ocitlo bez jakékoliv péče,
v ohrožení života, je vystavené např.
tělesnému nebo duševnímu týrání
anebo se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem
ohrožena jeho základní práva. Tento typ péče je prvním svého druhu
v Ústeckém kraji.
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Dotace pro obce O konkurenceschopnosti chemického průmyslu
a cestovní ruch
Pokračování ze str. 1
V oblasti podpory 4.1 – Budování
a rozvoj atraktivit a infrastruktury
cestovního ruchu bylo předloženo celkem 35 žádostí o dotaci, ke
schválení bylo předloženo 13 žádostí o dotaci (z toho 6 žádostí o dotaci v rámci Karlovarského kraje a 7
žádostí o dotaci v rámci Ústeckého
kraje). Podpořen bude například
projekt Chrám Chmele a Piva, který
podalo město Žatec, projekt Karlovarského kraje Interaktivní galerie
Karlovy Vary – Becherova vila nebo
projekt Rekonstrukce Muzea města
Ústí n.L. s cílem zřízení centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum, který předložilo město Ústí
nad Labem. V této oblasti podpory
bylo z ROP SZ mezi projekty rozděleno celkem 1,123 miliardy korun.
V oblasti podpory 4.2 – Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích
a stravovacích zařízení bylo předloženo celkem 38 žádostí o dotaci,
ke schválení bylo předloženo 13

žádostí (4 žádosti o dotaci v rámci Karlovarského kraje a 9 žádostí
v rámci Ústeckého kraje). Budou
podpořeny
například
projekty
Penzion Českého Švýcarska, který předložila společnost ECON C
& S s.r.o., projekt Výstavba nové
ubytovny Baník v Sokolově, který
podala Správa sportovních zařízení
Sokolov, spol. s r.o. nebo projekt
Rekonstrukce ubytovacích zařízení
v Nových Hamrech, který předložila
společnost IPM stars, s.r.o. Celkem
ROP SZ podpoří projekty v této oblasti podpory částkou více než 307
milionů korun.
Poté co Výbor Regionální rady
schválil poskytnutí dotací pro projekty z jednotlivých oblastí podpory,
musí nyní jednotliví žadatelé doložit
náležitosti ke smlouvám o poskytnutí
dotace, jejich podpis by měl proběhnout na přelomu října a listopadu.
Vojtěch Krump,
Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad

Cena zákazníků do Lomu potřetí

T

řináctka nejlepších ﬁrem a podnikatelských subjektů získala již
tradiční Cenu Sdružení českých
spotřebitelů Spokojený zákazník
Ústeckého kraje 2008. Kromě
této prestižní ceny si jejich zástupci odnesli z Krajského úřadu Ústeckého kraje upomínkové dárky
a především upřímné poděkování
za poskytované služby a vysokou
profesní úroveň ve svém oboru. Tu
ostatně ocenili nejvíce zákazníci,

kteří měli v soutěži, kterou Sdružení českých spotřebitelů organizuje
již poosmé, rozhodující hlas. Většina vybraných ﬁrem získala tuto
cenu poprvé, ale byl mezi nimi také
Jaroslav Radoš, který toto morální
ocenění získal už potřetí! Jeho
provozovna s řeznicko uzenářskou
výrobou v Lomu vyniká podle zákazníků vysokou kvalitou služeb.
Ostatně trojnásobné vyznamenání
od lidí to jen potvrzuje.

V

Bílinská stavba u nádraží
S

Jedna z držitelek ceny Spokojený zákazník 2008

Rodinné pasy
I

v Ústeckém kraji mohou rodiny
s dětmi do 18 let využívat Rodinné pasy. Jde o systém slev, v němž
je rodině vydána speciální plastiková
karta s platností tří let, umožňující
jí nakupovat se slevami zboží nebo
služby od ﬁrem účastnících se projektu v ČR. Čerpání slev je v systému
Sphere card. Podmínkou pro vysta-

Ž

du na zvýšení informovanosti malých a drobných podnikatelů o vlivu
nové chemické legislativy REACH
(Register, Evaluate and Authorise
new Chemicals / předregistrace
chemických výrobků). Cílem tohoto
záměru je zamezit nebo minimalizovat negativní dopady zavedení
pravidel REACH na nejmenší podnikatelské subjekty, které nemají celé
útvary a štáby odborníků jako velké
chemické nadnárodní společnosti,
které pro ně připravují opatření, jak
se vyrovnat s požadavky zmíněné
legislativy.“
Účastníci workshopu hovořili
o umísťování výrobků chemického průmysl na český či evropský
trh, o rámcových programech (7.
Rámcový program EU pro výzkum
– priorita Znalostní regiony a priorita Energie, Rámcový program
o konkurenceschopnost a inovace) nebo klimaticko-energetickém
balíčku v souvislosti s aukčními
nákupy emisních povolenek respektive požadavky na jejich volný nákup. Europoslanec Miroslav
Mezi účastníky workshopu byl také náměstek hejtmana Petr Fiala (vpravo)
Ouzký, předseda výboru pro životní prostředí, přiblížil účastníkům
e vzdělávacím středisku ús- Pondělní workshop moderoval uplatnit i náš hlas, hlas našich che- workshopu legislativní opatření
teckého Výzkumného ústavu generální ředitel VÚAnCh Milan mických podniků, škol, univerzit EU v oblasti používání biopaliv
anorganické chemie se nedávno Petrák a přítomni byli např. náměs- i výzkumných pracovišť v platfor- nebo snahu celé Evropy snížit
sešly na čtyři desítky účastníků tek hejtmana Ústeckého kraje Petr mě, která sdružuje obdobné regi- produkci skleníkových plynů. Záworkshopu Konkurenceschopnost Fiala, poslanci Evropského parla- ony v celé Evropě. Díky tomu, že stupkyně Ústeckého kraje v Bruchemického průmyslu v Ústeckém mentu Miroslav Ouzký a Jaroslav naše role v této síti není jen pasivní, selu Markéta Pokorná informovakraji. Zástupci chemického prů- Kohlíček, vedoucí odboru REACH můžeme naše názory lépe prosa- la plénum o přípravě dvoudenní
myslu, veřejné správy, univerzit či z Evropské komise Otto Linher, zá- dit v celoevropské diskusi. I dnešní konference chemického průmyslu
výzkumných ústavů se touto akcí stupkyně Ústeckého kraje v Bruse- seminář a účast zástupců jak sítě na vysoké úrovni. Ta se v rámci
ECRN, tak vedoucích pracovníků českého předsednictví Evropské
zapojili do jednoho z více než 150 lu Markéta Pokorná a další.
V úvodu promluvil zástupce Evropské komise, je toho důkazem. unie (od 1. 1. 2009) uskuteční ve
specializovaných seminářů, které
jsou součástí Open Days 2008. Ty se hejtmana Petr Fiala: „Ústecký kraj Naše členství v EU nám umožní – po- dnech 16. – 17. dubna 2009 v Úsjako Evropský týden regionů a měst se již před několika lety rozhodl kud na to budeme všichni a společ- tí nad Labem. Pořadatelé, tedy Úsveřejně zapojit do aktivit, které by ně připraveni a budeme dostatečně tecký kraj a Evropská síť chemicuskutečnily 6. – 9. října v Bruselu.
Celodenní seminář byl zaměřen chemii u nás doma i v rámci celé aktivní, abychom čerpali nejrůznější kých regionů (ECRN) ve spolupráci
na zhodnocení konkurenceschop- Evropy pomáhaly v dalším rozvoji dotace a podpory z fondů EU na s Evropskou komisí a Svazem chekonkurenceschopnosti mického průmyslu ČR, očekávají
nosti chemického průmyslu v na- a zvyšování její konkurenceschop- posílení
šem kraji a jeho účastníci hovořili nosti. Proto jsme hned po našem našich chemických podniků. Prv- účast špičkových odborníků a též
také o příležitostech, jak se mů- vstupu do Evropské unie navázali ní vlašťovkou je projekt ChemLog ministrů průmyslu, hospodářství
žeme aktivně zapojovat do evrop- styk se sítí Evropských chemických nebo připravovaný záměr odboru či životního prostředí jednotlivých
ských sítí v této oblasti průmyslu. regionů ECRN, abychom tak mohli životního prostředí krajského úřa- členských zemí Evropské unie.

vení „pasu“ je trvalé bydliště v regionu, věk alespoň jednoho dítěte
do 18 let. O průkaz mohou zažádat
také lidé, kteří mají nejméně jedno
dítě v odpovídajícím věku svěřeno do
péče a dále rodiče dětí z rozvedených
rodin, pokud má každý z rodičů jiné
trvalé bydliště. Vyplněním formuláře
na www.rodinnepasy.cz.

tavbu lávky pro pěší přes frekventovanou silnici I/13 u bílinského hlavního vlakového nádraží
zahájili symbolickým výkopem zeminy hejtman Ústeckého kraje Jiří
Šulc, starosta města Josef Horáček
a další hosté. Investorem stavby je
město, avšak náklady budou ze 3/4
pokryty částkou 15 milionů korun,
které v dubnu letošního roku uvolnilo krajské zastupitelstvo z Fondu
hejtmana Ústeckého kraje. „O přidělení dotace na tento projekt hlasovalo krajské zastupitelstvo. Rád
bych poděkoval všem krajským
zastupitelům, kteří pochopili důležitost dotací z Fondu hejtmana
pro města i obce v našem regionu,
důležitost podpory jejich rozpočtů, které by jinak na investice do
obnov chodníků, sportovišť a jiné
občanské vybavenosti skutečně
nedostačovaly. Stačí k tomu jen
málo – posuzovat projekty a hlasovat o nich s pomocí „selského“ rozumu a ne podle příslušnosti k politické straně,“ konstatoval mimo
jiné hejtman. V Bílině je budována
železobetonová lávka ve tvaru křivky nad komunikaci I/13 a řekou
Bílinou. Dojde k propojení prostoru před nádražím a panelovým
sídlištěm SUNN (sídliště u nového
nádraží). Lávka bude odvodněna
a bude řešena jako bezbariérová.
Zbudováním lávky dojde ke zvýše-

na hranicích se Saskem zahrnuje
obnovu živičného povrchu, úpravu
krajnic, výměnu a doplnění směrových sloupků a svodidel, prohloubení příkopů, revizi případně výměnu
svislého dopravního značení, včetně
nového vodorovného dopravního
značení. Komunikace by měly být
hotové na jaře v roce 2010. Hejtman
Jiří Šulc, stejně tak i starostka Vejprt
Jitka Gavdunová a starosta Perštejna Pavel Štětina se při zahájení prací
unisono nechali slyšet, že nové silnice přitáhnou do těchto míst našeho
regionu i podhorských obcí více turistů a návštěvníků.

ventovanější komunikací v Bílině.
Celková cena díla je 20,389 milionu korun a doba realizace je stanovena na 22 týdnů, pokud některé

práce nebude možné provést kvůli
zimnímu počasí. Na stavbu přispívá dotací ve výši 15 milionů korun
Ústecký kraj.

Miliony pro univerzitní kampus

Silnice z Perštejna

atecká divize společnosti Silnice Group zajišťuje práce na
generální rekonstrukci silnic II/219
a III/22310 z Perštejna do Vejprt na
Chomutovsku. Na jejich opravu
(v délce 19,4 kilometru ) Ústecký kraj
vydá 168,39 milionu korun, investici
pomůže zajistit i dotace z EU z regionálního operačního programu Severozápad. Z něho se podařilo získat
příspěvek na čtyři silniční stavby na
Chomutovsku za celkem 747,89 milionu korun. Dotace činí 85 procent
nákladů, zbytek kraj uhradí ze svého
rozpočtu. Rekonstrukce silnic z Perštejna do horského města Vejprty

ní bezpečnosti obyvatel, kteří doposud využívali k cestě na nádraží,
hlavní poštu a zpět přechod přes
komunikaci I/13, která je nejfrek-

N

a revitalizaci a rekonstrukci
v areálu vznikajícího kampusu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem ﬁnančně přispěje
Ústecký kraj. Zastupitelstvo kraje uvolnilo na zmíněné účely 5,5
milionu korun z Fondu hejtmana.
Smlouvu o ﬁnanční podpoře podepsali v areálu kampusu v budově
Fakulty umění a designu hejtman
kraje Jiří Šulc a rektorka UJEP Iva
Ritschelová.
Tato významná ﬁnanční podpora
budovanému univerzitnímu městečku uprostřed Ústí nad Labem ze
strany Ústeckého kraje znamená

pro UJEP nezanedbatelnou pomoc
při dokončování severovýchodní
části kampusu kolem budovy B, kde
od nadcházejícího akademického
roku bude již sídlit přestěhovaná
Fakulta umění a designu, a dále pak
při úpravě vnitřních prostor budovy,
která bude revitalizována pro Přírodovědeckou fakultu.
Zmíněných pět a půl milionu
korun použije univerzita na vybudování komunikací a chodníků
v severozápadní části kampusu kolem budovy B a na parkové úpravy v této lokalitě. Zároveň budou
rekonstruovány prostory objektu

Klíšská 30 pro Přírodovědeckou
fakultu, která v současné době sdílí prostory spolu s Pedagogickou
a Filozoﬁckou fakultou v budově
České mládeže 8.
Rektorka UJEP doc. Iva Ritchelová spatřuje ve ﬁnanční podpoře ze
strany Ústeckého kraje: „Konkrétní podporu nejen univerzitě při její
systematické a soustředěné snaze
o vybudování moderního univerzitního komplexu seskupujícího
všechny její fakulty i ústav do jedné lokality ale také šířeji pojímanou
pomoc vzdělávání jako takovému
v Ústeckém kraji. Smlouvou o vzá-

jemné spolupráci mezi UJEP, Statutárním městem Ústí nad Labem,
Ústeckým krajem a Masarykovou
nemocnicí v Ústí nad Labem z října roku 2004 tak proklamovaná
společná spolupráce nabývá ze
strany Ústeckého kraje konkrétních podob. Tady musím připomenout také skutečnost, že prvním
významným počinem spolupráce
a pomoci se stalo bezplatné převedení budov a pozemků v bývalém areálu Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem ze strany Ústeckého kraje i města Ústí nad Labem
na univerzitu.“
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I takové byly Josefínské slavnosti 2008

T

radiční podzimní oslava založení města Terezína císařem Josefem II. přilákala první říjnový víkend
do města nad Ohří tisíce návštěvníků. Při Josefínských slavnostech se
prolnul čas osmnáctého a jedenadvacátéto století, jak o tom svědčí
i naše snímky. Na prvním se voják
regimentu z r. 1757 dorozumívá se
svými spolubojovníky na strategii
prostřednictvím mobilu, na druhém
se do
přípravy bojů na pevnostních hradbách
v Terezínu připletla
modrá Fabia a třetí
snímek ukazuje
návštěvu „císařovny“
Marie
Terezie u stánku
Ústeckého kraje.
I ten se ﬁnančně
podílel na této
hezké podzimní akci a jeho
hejtman Jiří Šulc
také slavnosti pod
základní deskou zahájil (poslední snímek, ač by měl být
první; to ta anomálie
v času…).

Televize spouští digitální vysílání naplno Popáté dvacet tisíc vysokoškolákům
V

Ústeckém kraji
začala další fáze
přechodu na digitální pozemní televizní
vysílání. Dne 6. října
si svá místa vyměnily programy ČT1
a ČT2 vysílané z Bukové hory. Program
ČT2, nově vysílaný
na 33. kanále, je doplněn informačním
piktogramem
čtyř
obdélníků a Česká
televize ukončí jeho
analogové vysílání
ve čtvrtek 30. října.
Toho dne bude z Bukové hory
spuštěno vysílání DVB – T (Digital
Video Broadcasting – Terrestrial),
tedy pozemní televizní digitální

:-)
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vysílání, nabízející programy ČT1,
ČT2, ČT24, ČT4 Sport a dále radiostanice sítě ČRo. Změny čekají
také televizní diváky, přijímající

V Petrohradu a Kyjevě
P

očátkem října se Ústecký kraj
představil odborníkům, touroperátorům i laické veřejnosti zcela
poprvé na veletrhu CIS Travelmarket v ruském Petrohradu. Veletrh
zaměřený především na lázeňství
a wellness pobyty (ozdravné, relaxační, víkendové) navštívily během
tří dnů desetitisíce lidí. Řada z nich
se zajímala nejen o teplické lázně,
ale také o možnosti krátkodobějších pobytů v Mšené-lázních a řadu atraktivních turistických míst
v našem kraji. Expozici Ústeckého
kraje navštívil také generální konzul České republiky v Petrohradu
Lubor Bartoš, jenž jednal s vedoucí
odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Zuzanou Kadlecovou
mj. o možnostech pořádat další

analogový televizní
signál z vysílače Jedlová hora. Na 3. listopad je ohlášena záměna programů ČT1
a ČT2 na kanálech
52. a 35. Program
ČT2 bude z Jedlové
hory vysílán, opět
s upozorněním na
jeho brzké odpojení,
na 52. kanálu, a to
do 29. listopadu letošního roku, kdy
bude vypnut. Informace o přechodu
na digitální televizí
vysílání diváci naleznou na internetových stránkách České televize
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola41.htm.

promo akce v některých ruských
městech. Na premiéru v Petrohradu navázala hned další prezentace
na mezinárodním veletrhu, tentokrát na UTM (Ukraine Travel Market) v ukrajinském Kyjevě. Účast
na veletrzích cestovního ruchu
v roce 2008 schválila vloni Rada
Ústeckého kraje a je ﬁnancována z rozpočtu kraje schváleného
jeho zastupitelstvem. Náklady na
pronájem výstavních ploch a na
samotné stánky a expozice hradí
většinou agentura CzechTourism
(pro Ústecký kraj představuje dotace na celý rok 777 tisíc Kč), a proto
ostatní náklady z krajského rozpočtu nedosáhnou v roce 2008 na
zahraničních veletrzích ani částky
milion korun.

Ú

stecký kraj se i nadále hlásí
k aktivní podpoře vysokoškoláků. Také v akademickém roce
2008/2009 jim umožní získat
stipendium 20 tisíc korun, pokud o něj studenti projeví zájem.
V historii kraje to už bude popáté.
Doposud vysokoškolákům během
čtyř let přispěl 10.660 tis. Kč. Podobnou sumu má připravenu i v letošním rozpočtu. Doposud uzavřel
kraj Smlouvu o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
s 297 studenty. Podle dosavadních
statistik odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje mají o stipendia
zájem spíše dívky. Potvrdilo se to
i letos, kdy z 88 nových žadatelů
jich bylo 69. Nejvíce peněz dá kraj
studentům ústecké Univerzity Jana

Evangelisty Purkyně, kterých je 45.
(12 studentů Univerzity Karlovy
v Praze, po sedmi z Vysoké školy
ﬁnanční a správní v Praze a Západočeské univerzity v Plzni, po třech
z Českého vysokého učení technického v Praze a Technické univerzity
v Liberci, po dvou z Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze,
Vysoké školy Karlovy Vary a po
jednom studentovi z Policejní akademie v Praze, Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Univerzity Palackého v Olomouci, Vysoké
školy báňské – Technické univerzity
v Ostravě, Masarykovy univerzity v Brně, Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně a z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podle trvalého bydliště: 21 studentů
je z Chomutovska, 20 z Ústecka,

13 z Mostecka, 12 z Děčínska,
10 z Teplicka, 8 z Litoměřicka a 4
studenti z Lounska. Největší podíl
žadatelů tvoří studenti z pedagogických oborů – 26%, 14% technických oborů , 13% zdravotnických oborů a 10% ekonomických
oborů. Mezi novými žadateli o krajské stipendium je 5 vysokoškoláků,
kteří mají studijní průměr 1,00 (!).
Stipendista musí splnit řadu podmínek, musí mít například trvalý
pobyt na území Ústeckého kraje
a dobrý prospěch při studiu na
vysoké škole. Studenti, kteří peníze dostali, se museli zavázat, že
budou na území Ústeckého kraje
po skončení studia pracovat nebo
podnikat minimálně po dobu odpovídající standardní délce absolvovaného studia.
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Vyhlášeny tři dotační programy
K

rajský úřad Ústeckého kraje,
odbor kultury a památkové
péče, vyhlašuje na rok 2009 tyto
dotační programy:
Program podpory regionální
kulturní činnosti na rok 2009,
který je určen k podpoře projektů
z oblasti kultury zejména k rozšíření
nabídky pořádání kulturních akcí,
k podpoře subjektů zabezpečujících
kulturní aktivity, k reprezentaci kraje
v oblasti kultury, k rozvoji tvořivosti
a estetické výchovy, aktivní kulturní
a umělecké tvorby a k zachování
a rozvoji místních tradic.
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok
2009, který je určen na zajištění
umělecké činnosti těchto organiza-

Fotokvíz

cí na celém území Ústeckého kraje
(zájezdová činnost), na zajištění
svozu diváků, posílení atraktivnosti
repertoáru (hostování sólistů) a dalších funkcí souvisejících s podporou
působení těchto organizací na území Ústeckého kraje.
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2009, který je
určen na záchranu bezprostředně
ohrožených hodnotných architektonických a historických movitých
i nemovitých kulturních památek
v Ústeckém kraji a k zachování jejich kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty.
Veškeré informace žadatelé naleznou na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci kultura a památková péče.
(aš)

Unikátní rekonstrukce v Teplicích
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ÍZ
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
Světy světa, až do 25. listopadu,
budova V. Hradební 49. Výstava fotograﬁí Josefa Habrovce k 5. ročníku MFF Voda*moře*oceány.
Dnem i nocí Atlantikem, až do
25. listopadu, budova W. Churchilla 3. Výstava fotograﬁí Libora
Sváčka o Davidu Křížkovi, námořním jachtaři, k 5. ročníku MFF Voda*moře*oceány.

org, orto,
BPM

III. odboj v Československu, od
30. října do 17. listopadu, jízdárna.
Výstavu pořádá Konfederace politických vězňů ČR.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
František Foltýn – Košice – Paříž
– Brno, až do 23. listopadu.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
Srpen 1968 v Žatci, až do 16. listopadu, Hlavní budova. Jeden den
se všemi jeho souvislostmi pohledem Žatce.

SEVEROČESKÁ HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM V TEPLICÍCH
Hvězdárna je přístupná veřejnosti
každou sobotu od 13.00 hod. Planetárium je pro veřejnost otevřeno každou středu a neděli od
19.00 hod.

Křížovka o ceny
T
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REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Lovecké a myslivecké trofeje, až
do 17. listopadu, výstavní místnosti.
Přírodovědná výstava z muzejních
sbírek je věnována lovu a myslivosti.
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OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Anton Gnirs, až do 8. listopadu,
radnice. Významný chomutovský
památkář a regionalista.
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V

nteriér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě zanedlouho
ožije barevným světlem. Po více
než třiceti letech se sem vracejí
původní barevná vitrážová okna.
Okna byla vyjmuta před 33 roky,
kdy byl kostel kvůli těžbě hnědého uhlí přesunut ze svého původního umístění. Čtyřicet sedm
vitrážových oken z konce devatenáctého století leželo od té doby
v krabicích. Díky iniciativě Ústec-

kého kraje se nyní barevná okna
vracejí na své původní místo. Kraji
se totiž podařilo okna získat do
svého majetku a před čtvrt rokem
kvůli restaurování vitráží uzavřel
smlouvu s Národním památkovým ústavem, vlastníkem kostela.
Předmětem smlouvy je zajištění
odborného dohledu nad restaurováním a osazením vitrážových
oken ze strany NPÚ, kraj se pak
ve smlouvě zavazuje, že restaurovaná a osazená okna daruje státu. Kraj také restaurování hradí,
jde o 17 milionů korun. První dvě
okna jsou již navrácena na původní místa. Za přítomnosti hejtmana
Ústeckého kraje Jiřího Šulce, jenž
celou akci osobně od počátku inicioval, jim požehnal emeritní biskup Josef Koukl.

K

I

Počet úderů
za minutu

Srdečnice

představitelů kraje a dalších významných hostů slavnostně otevřeno.
Teplický zámek je sídlem Regionálního muzea Teplice, p. o. Ústeckého kraje. Právě kraj uvolnil
náklady na více než dva roky trvající
rekonstrukci románského křídla 50
milionů korun. V opravené budově
byla také otevřena nová archeologická expozice „Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích.“

TO

a život v Českém středohoří a architektura nebo sakrální stavby Českého středohoří.
Uzávěrka soutěže je 10. února.
„Nejlepší snímky vybere porota
složená z profesionálních fotografů, redaktorů a fotoreportérů
nejčtenějších severočeských deníků a zástupců města Litoměřice
a Ústeckého kraje,“ informoval
vedoucí oddělení cestovního ruchu
Městského úřadu Litoměřice Kamil
Soukup. Mezi vítěze jednotlivých
kategorií bude rozděleno více než
sto tisíc korun.
Podrobnější informace na webových stránkách www.litomerice.
cz/fotosoutěž a www.kr-ustecky.cz.

místěna z původního místa v malé obci u Labe na zahradu bývalé
Schichtovy vily ve Vaňově. Na své
místo se vrátila až v nedávných
letech, těsně před povodněmi
v roce 2002. I za tu krátkou dobu
utrpěla některá poškození a bylo
potřeba jí renovovat. Z prostředků
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje byla v roce 2008 poskytnuta
vlastníku kulturní památky, obci,
dotace ve výši 113 tisíc korun na
kompletní restaurování architektury a soch. Celkové náklady na
restaurování sloupu přesáhly 165
tisíc korun. Dnes již opět zdobí
místo ve středu obce, ke které tato
socha neodmyslitelně patří. Víte
ve které obci na Ústecku ji můžete najít? Vaše odpovědi čekáme
do poloviny listopadu 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.

Barevné světlo vitrážových oken

Foťte s námi České středohoří
P

ropagovat krásy Českého středohoří je smyslem fotograﬁcké soutěže, kterou právě v těchto
dnech vyhlašuje město Litoměřice
ve spolupráci s Ústeckým krajem.
Jde o jednu z doprovodných akcí
konference cestovního ruchu Stop
and Stay s mezinárodní účastí,
která se v litoměřickém domě
kultury uskuteční na konci března
příštího roku.
Oﬁciální název soutěže je „Život
a cestovní ruch v Českém středohoří“. Vyhlášeny jsou tři soutěžní
kategorie. Jedna je určena profesionálům, druhá fotoamatérům a třetí
mladým lidem do šestadvaceti let.
Tématem fotograﬁí má být krajina

ostel svaté Kateřiny v Bořislavi
na Teplicku – tak zní správná
odpověď na náš zářijový kvíz. Vylosovali jsme tyto výherce: Moniku
Mončekovou z Lovosic, Zdeňku
Vízkovou a Ivonu Jiráčkovou
z Ústí nad Labem. Dnes pro vás
máme další fotohádanku.
Na dnešní fotce je socha nejpopulárnějšího českého barokního
světce. Klasické ztvárnění jeho
podoby představuje příklad kvalitní produkce místní kamenosochařské dílny. Dedikační nápis
v kartuši soklu nás také odkazuje
do roku 1719, ve kterém socha
vznikla. Díky tomu se také řadí
mezi nejranější zpodobnění světce v regionu, dokonce tak rané,
že o celých deset let předběhlo vlastní svatořečení světce. To
však není protimluv, neboť vznik
takovýchto zpodobnění dokládal
v procesu svatořečení rozšíření
kultu nového světce. Socha má za
sebou i další pozoruhodné osudy,
když na dlouhou dobu byla pře-

FO

Na snímku: Bavorské kvarteto Ostrachtaler Saitenmusik, které vystoupilo
29. června 2008 na zámku Nový Hrad v Jimlíně v rámci XVII. ročníku Festivalu Mitte Europa. Celý festival podpořil Ústecký kraj částkou 300 tis. Kč
v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2008.

stecký kraj se může pochlubit
po jiřském klášteře na Pražském Hradě druhou nejvýznamnější
památkou klášterní architektury románského období u nás. Jde o východní křídlo zámku v Teplicích, ve
kterém se dochovaly zbytky budovy
románského kláštera. Tato unikátní
budova se po letech dočkala zrestaurování. V úterý 14. října bylo opravené východní křídlo za přítomnosti

K

ajenkou zářijové křížovky byla
otázka: Kolik členů bude mít
krajské zastupitelstvo (?). Správná odpověď: 55. Vylosovali jsme tři
výherce z více než dvou set, kteří
dostanou hezkou knihu o Ústeckém
kraji: Petr Horálek z Teplic, Milada
Novotná z Bíliny a Jindřich Schuster z Chomutova. Dnešní tajenka je
opět otázkou (bez otazníku!). Chcete-li soutěžit o ceny, uveďte tajenku
a správnou odpověď, kterou najdete

v některém z článků našich novin.
Tři úspěšní luštitele dostanou hezké
knižní dárky o Ústeckém kraji. Pište
co nejdříve, nejpozději však do úterý
18. listopadu na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor kanceláře
hejtmana, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, mailovat můžete
na: sebesta.z@kr-ustecky.cz. Nezapomeňte uvést na obálky nebo do
záhlaví e-mailů heslo „Křížovka“.
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