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listopad 2008

● V Ústeckém kraji se loni narodilo 185 dvojčat, o 20 více než
v roce 2006. Zatímco v roce 1991
narození dvojčat připadalo na
každých 108 porodů, v loňském
roce se dvojčata narodila při každém téměř 53. porodu. Vyplývá
to z údajů Českého statistického
úřadu (ČSÚ). Podle odborníků se
počet vícečetných porodů zvyšuje z důvodu nových metod léčení
ženské neplodnosti.
● Na krajském úřadu se v pondělí 3. 11. uskutečnil seminář pro
žadatele o dotace z programu
Ziel 3 / Cíl 3. Ten navazuje na
dřívější dotační program Interreg
III A a jako Společný programový
dokument na podporu přeshraniční spolupráce na léta 2007
– 2013 mezi Saskem a Českem
byl schválen Evropskou komisí
v loňském roce.
● Tisícovce dětí z 15 dětských
domovů v Ústeckém kraji uhradila krajská pobočka Všeobecné
zdravotní pojištovny očkovací látku proti chřipce za více než čtvrt
milionu korun. Vakcína ochrání
děti před virovým onemocněním
po dobu jednoho roku.
● Neurochirurgové z Krajské
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.,
Petr Vachata a Martin Sameš si
z 5. světového neurochirurgického kongresu v kanadském Vancouveru přivezli světově uznávaný certiﬁkát výukového centra
Světové neurochirurgické federace kategorie A.
● O Lisabonské smlouvě jednali účastníci semináře, který
se uskutečnil 12. 11. v budově
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Seminář byl primárně určen
pro zaměstnance státní správy
a samosprávy, pracovníky vzdělávacích institucí, knihoven, vysokoškolské studenty a širokou
veřejnost.
● Mateřská škola Komenského v České Kamenici zahájila 26.
listopadu výstavu Benin – nejchytřejší země Afriky, a to na závěr
projektu z oblasti patologických
jevů. MŠ realizovala v této oblasti
již tři projekty, letošní Poprvé spolu byl zaměřen na vztahy mezi
dětmi a rodiči. Projekt podpořil
Ústecký kraj 20 tis. Kč.
● Tradiční prodejní výstavka rukodělných výrobků klientů
z několika ústavů sociální péči
zřizovaných Ústeckým krajem
a také z Psychiatrické léčebny
v Petrohradě se chystá na úterý
2. prosince u příležitosti blížících
se Vánoc. Je určena pro zaměstnance krajského úřadu.
● Další babybox, neboli schránku pro odložené nebo nechtěné
novorozence v našem regionu
uvedli do provozu v minulých
dnech v Nemocnici Chomutov,
o.z. První schránka na odložené
děti v ČR byla instalována v Praze
v červnu roku 2005.
● Celosvětový GisDay připadl na 19. listopadu, kdy např.
proběhla na Krajském úřadě
Ústeckého kraje výstava posterů
(plakátů) a jejich zpracovatelů.
Vítězové zde představili své školy
a svoje projekty.
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Děti z našich dětských domovů v sídle EU
V

ybraní obyvatelé z patnácti dětských domovů, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj (od Šluknova
po Chomutov) tvořili třicetičlennou
skupinu, kterou nedávno pozval do
sídla Evropské unie europoslanec
ČR v bruselském sídle EU Richard
Falbr, zástupce našeho regionu. Pro
své hosty připravil velmi přitažlivý
třídenní program, v němž nechyběl
mimo jiné atraktivní výlet lodí, prohlídka Štrasburku, ale samozřejmě
i setkání a beseda s dalšími českými europoslanci. Chlapci a děvčata
měli pobyt hrazený z fondu Evropské unie, neboť R. Falbr využil
své možnosti, kdy jednou za rok
může na náklady unie pozvat různé
skupiny a hosty a umožnit jim nahlédnout „pod pokličku“ Evropské
unie. Na snímku jsou europoslanci
Falbr a Libor Rouček vzadu, v popředí je ředitel Dětského domova
a Školní jídelny z Tisé na Ústecku
Milan Vostrý.

Miliardy do životního prostředí Poslední dva mezinárodní veletrhy
V
U

Ústeckém kraji loni vzrostly
investice do ochrany životního prostředí zhruba o 410 milionů
korun na 2,28 miliardy korun. Firmy a instituce sídlící v Ústeckém
kraji pak celkem uskutečnily
projekty
za více než 2,5
miliardy korun,
což je zhruba
o 300 milionů
korun více než
v roce 2006.
Vyplývá
to
z údajů, které
zveřejnil Český statistický úřad.
Největší částky od investorů z regionu jsou vydávány na ochranu
ovzduší a klimatu, celkem téměř
875 milionů korun. To je přibližně
35 procent všech výdajů institucí sídlících v Ústeckém kraji. Další velkou

oblastí, na kterou se investoři zaměřují, je nakládání s odpadními vodami. Do těchto akcí bylo investováno
477 milionů korun. Přibližně stejná
suma byla investována do nakládání
s odpady.
Dalších
391
milionů
bylo
vynaloženo
do
ochrany
a sanace půdy
a podzemních
a povrchových
vod. Do výzkumu a vývoje
na ochranu životního prostředí, ochrany krajiny,
omezování hluků a vibrací a dalších
aktivit bylo vloženo 229 milionů,
což je po pražských investorech,
kteří vynaložili přes 1,4 miliardy,
nejvíce v republice.
(Zpráva ČTK)

prostřed podzimu, v listopadu,
se Ústecký kraj zúčastnil posledních dvou mezinárodních veletrhů cestovního ruchu roku 2008.
Čtrnáctá prezentace byla 10. – 13.
listopadu v Anglii na World Travel
Market London, kde se na výstavišti
ExCel představily stovky vystavovatelů na největší světové burze cestovního ruchu. Ta je určena pouze
specializovaným odborníkům a Ústecký kraj tady nabízel služby a možnosti turistiky, cestování a lázeňství
z celého regionu již potřetí. Zájem
měli odborníci také o cyklostezky
a o židovské památky v našem kraji.
Na posledním veletrhu – TUC – v německém Lipsku se spolu s Ústeckým
krajem představilo i město Děčín.
Od roku 2004 je náš kraj na veletrhu regionální turistiky, campingu
či památek, národních parků a hor

pravidelně. Letos tu od 20. – 24.
11. bylo přes tisíc vystavovatelů ze
šedesáti zemí světa. Na veletrzích
v Londýně i v Lipsku měl kraj výstavní plochy a stánky od agentury
Czechtourism zcela zdarma, stejně

Na veletrhu TUC v Lipsku je ve stánku Ústeckého kraje Naďa Pilátová z oddělení cestovního ruchu (odbor regionálního rozvoje krajského úřadu).

Přeji Ústeckému kraji, aby pokračoval v úspěšném vývoji
O

pouštět po osmi letech práci,
kterou člověk dělal rád, s maximálním nasazením a navíc s dobrými výsledky, není úplně jednoduché. Musím upřímně říci, že je mi

docela smutno. Ne, že by mi bylo
líto že přijdu o titul „hejtman“; je
mi líto rozjetých projektů, u jejichž konce nebudu. Na druhou
stranu ale cítím i určitou hrdost,
že Ústecký kraj před osmi lety
a Ústecký kraj dnes jsou bezmála
dva odlišné regiony. O polovinu se
snížil počet lidí bez práce, naopak
počet volných pracovních míst se
téměř o polovinu zvýšil, přibyly
stovky kilometrů opravených silnic, desítky opravených škol, domovů důchodců, kraj vybudoval
strategickou průmyslovou zónu,
spolu s krajem Karlovarským se
mu podařilo získat nejvíce peněz
pro regionální operační program,
a tak bych mohl pokračovat ještě
hodně dlouho. Zároveň Ústecký
kraj dokázal ukázkově hospodařit.

Několik let po sobě jsme od mezinárodní ratingové agentury Moody´s získávali nejvyšší hodnocení
Aa1. A v loňském roce jsme hospodaření dokonce skončili s půlmiliardovým přebytkem, který byl
použit na podporu zdravotnictví,
školství a dalších oblastí. Ústecký
kraj nakládá s penězi tak šetrně
a účelně, že ho dokonce zatím nepoškodila ani globální ﬁnanční krize. Díky konzervativnímu přístupu
k nakládání s volnými ﬁnančními
prostředky za prvních devět měsíců roku 2008 kraj vydělal jen na
úrocích téměř 65 milionů korun.
Zkrátka našim nástupcům předáváme kraj ekonomicky zdravý
a velice slibně se rozvíjející. Moc
bych si přál, aby nové vedení kraje dobré výsledky působení „naší“

jako na předcházejících veletrzích
v Utrechtu, Vídni, Madridu, Hamburku, Mnichově, Berlíně, Moskvě,
Varšavě a Kyjevu. V Drážďanech,
Bruselu, Dubaji a Petrohradu hradil
kraj polovinu výstavních nákladů.
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Krátce

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

krajské vlády nerozmělnilo, nepromrhalo, ale naopak plně zúročilo
ve prospěch regionu a jeho obyvatel. Doufám, že nová krajská
reprezentace bude pokračovat
v nastoupeném trendu čerpání peněz z operačních programů, které se právě letos začalo mohutně
rozvíjet. Možnost čerpat miliardy
z evropských peněz a zásadně tak
ovlivnit další vývoj našeho regionu,
se už v tak obrovské míře opakovat
nebude. Upřímně Ústeckému kraji
přeji, aby nejen této možnosti, ale
vůbec celého svého potenciálu
i pod novým vedením maximálně
využil a pokračoval tak ve svém
úspěšném vývoji.
Jiří Šulc,
odstupující hejtman
Ústeckého kraje

Nové
zastupitelstvo
P

rvní ustavující zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva Ústeckého kraje se
uskutečnilo až po závěrce naší
krajské přílohy (počátkem
tohoto týdne s ohledem na
výrobní harmonogram spolupracujících deníků). Proto
vás seznámíme s výsledky
jeho jednání, jmény nového
hejtmana a jeho náměstků,
se složením Rady Ústeckého
kraje a s názory představitelů politických stran a hnutí až
v prosincovém vydání Krajských novin Ústeckého kraje. Se svými oblíbenými novinami je dostanete v pátek
19. prosince.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Dotace už pro 101 projektů Severozápadu

Z jednání rady
R

ada Ústeckého kraje na svém
131. zasedání mimo jiné schválila v rámci 6. výzvy Operačního
programu životní prostředí podání
žádostí o podporu tří projektů zaměřených na záchranu ohrožených
druhů rostlin a živočichů na území
Ústeckého kraje. Dále schválila
podání žádostí o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Mezi těmito
žádostmi je například projekt na
výstavbu ergoterapie v Psychiatrické léčebně Petrohrad v hodnotě
28 milionů korun, oprava Nového
hradu v Jimlíně u Loun za více než
52 milionů korun nebo projekt Po
stopách Praotce Čecha, pro který
kraj žádá bezmála dva miliony. Ná-

sledující 132. rada kraje schválila
dodavatele plesu Ústeckého kraje,
který se bude konat v březnu v Litoměřicích. Kromě toho rada také
rozdělila více než jeden a půl milionu korun dotací z Fondu hejtmana. Peníze půjdou například na
podporu závodů mladých dobrovolných hasičů Plamen v Chomutově, pomohou při obnově staveb
na vrchu Milešovky, nebo budou
určeny na vypravení pěti roverů
z junáckého oddílu v ústeckých Neštěmicích na setkání roverů z celé
Evropy, které se uskuteční příští
rok na Islandu. Radní také schválili
nový jízdní řád pro regionální tratě
Českých drah, který bude platit od
14. prosince tohoto roku.

Navštívili nás

listopad 2008

V

ýroční konference k čerpaní evropských dotací z Regionálního
operačního programu NUTS II Severozápad (ROP SZ) s podtitulem „Vize
přestává být snem“ se uskutečnila
minulý týden v ústeckém hotelu
Vladimir. Vystoupila tu řada významných hostů, které přivítali ředitel
Úřadu Regionální rady Petr Vráblík
a předseda Regionální rady Jiří Šulc,
úřadující hejtman Ústeckého kraje.
S příspěvky též oslovili účastníky Petr
Zahradník, manažer EU Ofﬁce České
spořitelny a.s nebo Tomáš Kuchtík
reprezentující Evropskou komisi.
V Regionálních operačních programech se podařilo prosadit
model, s jehož pomocí se o bezmála sedmnácti a půl procentech
ﬁnančních prostředků pro celou
republiku rozhoduje přímo v regionech. Rozhodně nebylo lehké vyjednat a prosadit, aby právě Severozápad získal z těchto prostředků
ze všech regionů soudržnosti nej- Na konferenci vystoupil také známý ekonom Petr Zahradník

Pro další modernizaci nemocnic
S

V

elvyslanec USA v České republice Richard W. Graber
navštívil Ústecký kraj, konkrétně krajské město. Byl přítomen
slavnostní akce, při níž Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v úterý
18. listopadu slavnostně otevřela severovýchodní křídlo svého
budoucího kampusu v Ústí nad
Labem. V červené čtyřpatrové budově najde sídlo Fakulta užitého
umění a designu (FUUD). Je tak
první fakultou univerzity, která se
cele přesunula do areálu kampusu. Ten už čtvrtým rokem vzniká
v prostorách bývalé Masarykovy
nemocnice, které město Ústí nad
Labem na univerzitu převedlo
v roce 2004. Slavnostního zahájení se kromě představitelů univerzity, tedy rektorky Ivy Ritschelové, děkanů jednotlivých fakult

a dalších, zúčastnili také zástupci
veřejného života. Za Ústecký kraj
se slavnosti účastnili vicehejtman
Radek Vonka a náměstek hejtmana Petr Fiala, město Ústí nad Labem zastupoval jeho primátor
Jan Kubata; dále zde byli senátoři a poslanci z Ústeckého kraje,
představitelé ministerstva školství
a další významní hosté. Americký
velvyslanec v Česku poté diskutoval i s vysokoškolskými studenty.
Dosud se na přeměnu bývalého
ústeckého nemocničního areálu
na univerzitní kampus vynaložilo
300 milionů korun. Většinou šlo
o ﬁnanční prostředky z ministerstva školství, přispělo ale i město
Ústí nad Labem a Ústecký kraj.
Velvyslanec R. W. Graber na našem snímku právě oslovuje účastníky slavnostního aktu.

Aktuality • Informace
Jak získat evropské peníze
aneb Druhý veletrh komunitárních programů

P

rostřednictvím Komunitárních
programů, jež jsou nástrojem
Evropské unie, se prohlubuje spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských
zemí EU v oblasti konkrétních politik Evropských společenství. Programy jsou vždy víceleté a jsou
ﬁnancovány přímo z rozpočtu
EU. Vedle operačních programů
tak představují další z možností,
jak získat ﬁnanční prostředky na
aktivity v mnoha oblastech, např.
vzdělání, výzkumu a technologického vývoje, v podnikání, tvorbě
a ochraně životního prostředí,
v rozvoji dopravní či energetické
infrastruktury, ale také v oblasti kultury, ochrany spotřebitele
nebo zdravotnictví a sociálních
věcí. Eurocentrum Ústí nad Labem a Zastoupení Ústeckého
kraje v Bruselu ve spolupráci
s partnery Europe Direct Most,
Regionální rozvojovou agenturou
Ústeckého kraje, Krajskou hos-

podářskou komorou Ústeckého
kraje, Asistenčním centrem, a.s.,
CEBRE – Českou podnikatelskou
reprezentací při EU a ČEZ – Obnovitelné zdroje energie, s.r.o. uspořádaly dne 27. listopadu 2008 již
druhý ročník Veletrhu komunitárních programů v Ústí nad Labem,
tentokrát s podtitulem „Nástroje
Evropské komise na ﬁnancování
vašich projektů“. Veletrh byl určen zejména zástupcům malých
a středních podniků, univerzit,
vzdělávacích zařízení, výzkumných institucí, národní, regionální
a komunální správy, neziskových
a příspěvkových organizací, asociací, agentur, komor, veřejných
subjektů pracujících s mládeží,
zájmových spolků apod. Během
veletrhu byla zpřístupněna také
výstava Best practices s nejlepšími ukázkami projektů, účastníkům byli k dispozici odborníci
na problematiku mezinárodních
projektů.
Mladá Arménka Anahit Arushanyanová byla mezi vítězi
nedávného 41. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Kompletně o soutěži na
www.kr-ustecky.cz.

mlouvy o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu
Severozápad pro projekty Krajské
zdravotní, a.s. podepsali počátkem
listopadu předseda Regionální rady
Jiří Šulc a předseda představenstva
Krajské zdravotní, a.s. René Budjač
spolu s členem představenstva Petrem Fialou. Podporu z ROP Severozápad získá sedm projektů Krajské
zdravotní, a.s. „Projekty jsou zaměřené především
na modernizaci zdravotnického zařízení
a přístrojů v nemocnicích v Děčíně,
Ústí nad Labem, Teplicích, Chomutově a Mostě. Podporu z ROP
Severozápad ale Krajská zdravotní,
a.s. získala i pro projekt zaměřený
na optimalizaci logistických procesů
nebo vybudování centra robotické
chirurgie,“ uvedl předseda Regionální rady Jiří Šulc.
Peníze z regionálního operačního
programu umožní Krajské zdravotní
a.s. nakoupit například magnetickou resonanci nebo osmnáctikanálové CT. „S podporou z regionální-

ho operačního programu zajistíme
pro lékaře a jejich pacienty nové
diagnostické přístroje, například
spirální CT pro nemocnice v Děčíně,
v Chomutově a v Ústí, nebo nové
rentgenologické přístroje pro mosteckou a teplickou nemocnici. Kromě toho by Nemocnice Děčín měla
získat také nové endoskopické přístroje a vybavení operačních sálů,
chomutovská nemocnice pak bude
v rámci
projektu
vybavena novými přístroji pro artroskopii
a endoskopii,“ uvedl René Budjač.
Pro mosteckou nemocnici projekt
počítá s moderním vybavením pro
gastropracoviště a s nákupem nových ultrazvukových přístrojů. S novými ultrazvukovými přístroji se počítá také pro nemocnice v Teplicích,
Mostě a Ústí nad Labem. Z evropských peněz by mělo být pořízeno
také nové vybavení očního oddělení
teplické nemocnice. Bude se jednat
například o optický koherentní tomograf, funduskameru, pentacam
a kombinovaný laser.

Projekty Krajské zdravotní, a.s. podpořené z ROP Severozápad:
název projektu:
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů
Nemocnice Děčín, o.z.
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů
Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o.z.
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů
Nemocnice Teplice, o.z.
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů
Nemocnice Chomutov, o.z.
Optimalizace logistických a obslužných procesů
Centrum robotické chirurgie
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů
Nemocnice Most, o.z.

dotace v mil. Kč
84,3
91,6
83,0
36,4
56,0
71,8
85,7

větší alokaci, částku 745,9 milionu eur, konstatoval Jiří Šulc.
Na výroční konferenci také zaznělo, že doposud byl přiznán nárok
na dotace z ROP Severozápad 101
projektům, předloženým především
městy a ﬁrmami z Ústeckého a Karlovarského kraje. V pěti hlavních
prioritních osách už Úřad regionální rady v Ústí nad Labem z celkové
alokace pro Ústecký a Karlovarský
kraj (v současném přepočtu z eur
19,020 mld. Kč) „zasmluvnil“ více
než devět miliard korun.
Vítaným oživením konference
bylo předání hlavních cen vítězům
dětské výtvarné soutěže „Změň
svou obec či své město.“ Z rukou
Jana Zborníka, zastupující samosprávu Karlovarského kraje a Tomáše Kuchtíka přebíraly děti ze základních škol v Ústí nad Labem, Děčíně
nebo z Litoměřic ceny za obrázky
měst s náměty, jak je změnit s pomocí evropských dotací.

Pavel Kouda: Projekt by měl
inspirovat další

N

ová učebna pokrokových technologií, kterou nedávno dostali studenti Střední průmyslové školy
a Vyšší odborné škole v Chomutově
od společnosti Hewlett Packard, se
zamlouvá nejen těm, kterým je určena, ale radost z ní neskrývá ani
Pavel Kouda, člen rady Ústeckého
kraje pro oblast školství. Škola, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, byla dárcem vybrána
na základě úspěchu svého projektu
v celosvětovém grantovém programu HP Technology for Teaching.
Tento program je jednou z předních
ﬁlantropických aktivit jmenované
ﬁrmy, mezi jejíž aktivity patří také
podpora vzdělávání mladých lidí.
„Bez využití informačních technologií (IT) je dnes výuka mnoha
předmětů v podstatě nemožná,“ je
přesvědčený představitel kraje a dodává: „Vážím si takové konkrétní
spolupráce, přináší mnoho neoce-

nitelných výhod. Partnerství veřejného a soukromého sektoru není
ve světě a dnes ani u nás nic nového, ale musíme popravdě přiznat,
že naráží ještě na nejednu bariéru.
Doufám, že projekt, který u nás
realizuje ﬁrma Hewlett Packard,
bude inspirovat i další. V našem
kraji bychom takových konkrétních
příkladů potřebovali mnohem víc.“
Mobilní učebnu na chomutovské
střední škole tvoří pojízdný box obsahující řadu pokrokových technologií. Například notebooky, datový
projektor, barevnou multifunkční
tiskárnu, tablet PC, PDA, bezdrátový přístupový bod, switch a řídící
jednotku. Na učebně vedení školy
oceňuje především fakt, že dokáže
libovolnou třídu během okamžiku
změnit na plně vybavenou multimediální učebnu s přístupem na internet. V přípravě na vysoké školy je
to pro studenty přímo ideální stav.

Kostel sv. Mikuláše v Čermné zachráněn
L

éta chátrající kostel svatého Mikuláše v Čermné na Ústecku se
snad podaří zachránit. Letos v létě
se totiž dočkal rekonstrukce. Práce
na vnějších opravách se chýlí už ke
konci. Finanční injekci podal majiteli,
církvi, Ústecký kraj. V rámci programu na záchranu kulturních památek
věnoval na rekonstrukci 500 tis. Kč,
stát přidal prostřednictvím ministerstva kultury 900 tis. a libouchecký
obecní úřad zaplatil za realizaci dvou
křížů více než 50 tisíc korun. A právě osazení jednoho ze dvou křížů
se stalo v minulých dnech centrem
pozornosti nejen místních obyvatel
z Čermné. Zvědavost byla na místě,
protože dostat ze země na věž kostela padesátikilogramový kříž s více
než dvěma metry byla práce pro
pořádné chlapy. Ještě před tím však
této události předcházel malý obřad, při němž do kupole Čermenští
uložili několik dokumentů, určených
příštím generacím. Mají připomenout alespoň část historie ze života
této osady a jejích obyvatel. Arciděkan Miroslav Šimáček nakonec požehnal kříži, který dal konečně této
dominantě podobu, o níž během
let přišel. Druhý kříž bude instalovaný v průběhu listopadu, těsně před
skončením rekonstrukce.
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I zimní silniční údržba prochází výcvikem
V

ranní mlze stálo 6. listopadu
na parkovišti v areálu Centra
výuky bezpečné jízdy mosteckého
autodromu šest oranžových vozů
zimní údržby Tatra a Mercedes. Řidiči před automobily s pluhy dopíjeli kouřící kafe z plastových kelímků.
Po několika hodinách teoretické
přípravy se chystali vyrazit na okruh
s kluznými plochami, s náhlými vodními překážkami nebo slalomovými
drahami na aquaplaningové ploše
mezi kuželi, kde sebemenší chybná
reakce za volantem znamená v lepším případě smyk, častěji však ztrátu nad kontrolou směru jízdy. Řidiči
sem byli vyslání Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, aby si před
nastávající zimou vyzkoušeli, jak
ovládají své vozy a současně si ověřili, že i nehodou hrozící situace na

zledovatělé silnici nemusí, díky intenzivnímu výcviku na mosteckém
polygonu, skončit autohavárií.
Podle ředitele SÚS Vladimíra
Macholdy je vyškolení řidičů, obsluhujících nákladní vozy s pluhy
a posypovou technikou pro krajskou příspěvkovou organizaci
výhodné. „Motoristé si mnohdy
neuvědomují, s jak obtížnými jízdními podmínkami se musí naši řidiči
umět vypořádat. Na silnice pokryté
sněhem nebo také ledem, vyjíždějí jako první. Často za tmy, v mlze
nebo v chumelenici, s těžkými vozy,
naloženými nestabilním sypkým
nebo tekutým materiálem. Tady
na mosteckém polygonu dostávají
ideální příležitost vyzkoušet v praxi, jak zvládnout smyk nebo jinou
kolizní situaci. Takový nácvik může

už v blízké budoucnosti zachránit
jejich zdraví nebo dokonce životy,“
vysvětlil ředitel. Výcvik hradí SÚS ze
svého rozpočtu a přišel na přibližně 100 tisíc korun. Do podzimního
nácviku, který trval dva dny, bylo
zařazeno 12 posypových vozů, na
nichž se vystřídalo celkem 24 řidičů
ze všech pěti cestmistroví SÚS v našem kraji. Postupně by výcvikem
měli podle ředitele Macholdy projít
všichni řidiči, kteří v zimních měsících na 3 677 km silnic v regionu
likvidují následky sněžení a mrazů.
Někteří si už záludnosti mostecké
výcvikové dráhy vyzkoušeli v únoru
tohoto roku. „Naše řidičské osádky
vědí, jak zrádná dokáže silnice v zimě být a umí si už s lecjakým zimním překvapením poradit. Přesto
jim obdobný výcvik dodá potřebné

znalosti, opraví některé zažité zlozvyky a především jim dodá sebedůvěru ve schopnosti zvládnout
neočekávanou kolizní situaci,“
zdůvodňoval výdaje na výcvik ředitel krajské SÚS.
V nadcházející zimní sezóně,
která oﬁciálně začala 1. listopadu,
budou týmy SÚS v Ústeckém kraji
udržovat silnice, na nichž je na desítky zrádných míst. Ve střediscích
SÚS v celém regionu, včetně areálu
se sídlem krajské organizace v Dubí u Teplic, probíhají v dispečincích
i garážích přípravy na nadcházející
zimu. „Samozřejmě víme o všech
rizikových úsecích, v každém okrese jich je několik. Obecně lze říci,

že nejnebezpečnější jsou pro řidiče
v zimě lokality, kde se často drží
mlhy nebo v místech, kde končí les
a začíná otevřené prostranství. Na
ně se soustřeďujeme, ale platí pro
nás, že při sněžení, výskytu ledovky a podobně především musíme
upravit 699 km silnic do tří hodin
a dalších 970 km silnic do šesti hodin,“ objasňoval Jaroslav Hudský
z dubského dispečinku SÚS.
Předběžný rozpočet pro zimní údržbu silnic v Ústeckém kraji
může dosáhnout 120 milionů korun. Podle potřeby bude vyjíždět
až 110 sypačů se sněžnými pluhy, v provozu bude 33 nakladačů
a když zima opravdu udeří, tak i 15

sněhových fréz. Pro začátek zimního období SÚS disponuje 15 900
tunami soli a 8 500 tunami inertního posypu, tj. kamenné drtě nebo
písku. Dispečer Hudský připomněl,
že řidiči často doplácejí na nejrozšířenější omyl o smyslu práce zimní
údržby. „Zákon nám ukládá zmírňovat následky nepříznivých klimatických podmínek. Pokud ale kdokoli vyjede na zasněženou silnici na
letních pneumatikách a diví se, že
vůz prakticky neovládá, nepomůže
mu spílání na naši adresu. Takřka
ke každodenní realitě v zimě patří,
že kvůli nezodpovědným řidičům,
kteří někde uvíznou protože zimu
podcení, se naše pluhy nedostanou
včas na svoje trasy, které protažení
nebo posypání potřebují.“

Jízdu ve ztížených podmínkách zvládali řidiči krajské
silniční správy bravurně

Dispečer Jaroslav Hudský má přehled o všech trasách pro řidiče sypačů a pluhů v okresech Ústí nad Labem Příprava na zimu je v garážích střediska SÚS v Dubí v plném proudu. Jiří Balej a Josef Faltus se věnují tatře, která
bude udržovat silnice v Krušných horách na Teplicku
a Chomutov

Sedmnáct tisíc pasažérů na Portě Bohemice Do hor jen na zimních pneumatikách

T

éměř půl roku brázdila vody
Labe mezi Ústím nad Labem
a Roudnicí n.L. loď Porta Bohemica. Od května do října byla nasazena do veřejné pravidelné lodní dopravy a vyplouvala vždy ze svého
kotviště v Litoměřicích, a to díky

O

zdejší radnici, ale také za ﬁnančního přispění dalších měst ležících
u dolního toku největší české řeky.
Porta Bohemica najezdila za tu
dobu přes pět tisíc kilometrů a přepravila nejen sedmnáct tisíc pasažérů, ale také nepočítaně kol váš-

nivých cykloturistů. Příští plavební
sezóna začne opět v květnu a přibudou i další přístaviště na trase;
zájem projevila například i města
Štětí v našem regionu a Mělník ze
Středočeského kraje. Odsud by už
byla volná cesta i na Vltavu…

d prvního listopadu se řidiči vyrážející do hor mohou
i v našem kraji setkat s novou
dopravní značkou, nařizující povinnou zimní výbavu, ať už zimní
pneumatiky nebo například sněhové řetězy. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje jednala s radnicemi v regionu o 39 lokalitách,
kde by značka měla povinný úsek
označovat. O umístění značek na
silnicích II. a III. tříd však rozhodují
až dopravní úřady měst s pověřením III. stupně a jejich osazování
na vytipovaných silničních úsecích
probíhá nerovnoměrně. Očekávat je mohou řidiči na silnicích
v okresech Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, v jednání je
osazení značek na Děčínsku v okolí
Sněžníku. Ředitelství silnic a dálnic

FOTO: MAFA – ALEXANDR SATIN

ČR uvažuje také o umístění značky
na úsek dálnice D8 nad tunelem
Panenská k hranici se SRN. Dálnice od Ústí nad Labem stoupá do
Krušných hor a při razantnějším
průběhu zimy tu lze, stejně jako

v celém horském masivu, očekávat výrazné problémy se sjízdností.
Přehled úseků je Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje umístěn
na krajských internetových stránkách www.kr-ustecky.cz.
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Od prosince dojde ke změnám ve veřejné dopravě
Děčínsko

O

d 14. prosince 2008 dochází
k úpravám zejména v autobusové dopravě u dopravců DP
města Děčína, a.s. a ČSAD Semily,
a.s. zajišťujících dopravní obslužnost v okolí Děčína a na Šluknovsku. V rámci sjednocení a snadnější
orientace cestujících budou některé
linky přečíslovány na číselnou řadu
krajského systému číslování.
Dílčích změn doznají jízdní řády,
kdy se po vyhodnocení připomí-

Žatecko

K

14. 12. letošního roku dojde
na mnoha autobusových linkách v oblasti Žatecka k rozsáhlejším změnám tras a časů odjezdů.
Cestující tak budou muset věnovat
zvýšenou pozornost stavbě jízdního
řádu linek, které využívají k dopravě. Uzlovým a stěžejním bodem
pro stavbu jízdních řádů v regionu
je Žatec. Zde se Ústecký kraj bude
snažit vytvářet přestupní bod mezi
co nejvíce linkami včetně železnice.
Od 14. 12. 2008 se zde potkají linky 732 Žatec – Chomutov (Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.), 739 Žatec – Louny (BusMat
plus s.r.o.) a 768 Žatec – Lubenec,
Ležky (Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany). Na těchto hlavních linkách bude zaveden od 4:30 do 8:00

nek cestující veřejnosti více rozšiřuje nabídka návazností mezi
železniční a autobusovou dopravou. Zvětšuje se podíl linek zajíždějících přímo k hlavnímu nádraží
v Děčíně, které se stává klíčovým
přestupním bodem. Krajské linky
budou ve větší míře odkloněny
přes zastávky Tyršova a Myslbekova. Ty v průzkumu vyšly jako nejpoptávanější.
Ještě jeden významný přestupní
bod vzniká v České Kamenici, kde
dochází ke sloučení dvou zastávek Palackého a Pražská. Ty dosud

sloužily v podstatě společně – každá pro jeden směr jízdy, ale s negativním prvkem velké docházkové vzdálenosti a překonáváním
frekventované komunikace. Nová
zastávka Česká Kamenice, Pražská nyní umožní vzájemný přestup
v jedné nástupní hraně.
Železniční novinkou na Děčínsku
bude noční spojení do Benešova
nad Ploučnicí a České Kamenice
denně v 1:08 hodin z Děčína, které díky dobré návaznosti na rychlík
z Prahy umožní návraty například
z Prahy po 23. hodině.

a od 12:00 do 18:30 hod. interval
60 minut a od 8:00 do 12:00 hod.
interval 120 minut. Jízdní řády jsou
navrženy tak, že se zde autobusy
linek potkají každou hodinu (dopoledne každou druhou hodinu) kolem 30. minuty a bude jednoduché
mezi linkami přestoupit. Nové trasy linek budou přínosem také pro
menší obce, které dnes leží mimo
hlavní trasy současných linek a získají tak více spojů (např. obce Hrušovany, Lipno, Tuchořice, Liběšice).
Neopomeňme také drážní dopravu,
která je předurčena zejména k ces-

tování mezi regionálními centry. Zejména rychlíky vedené z Podbořan
přes Žatec do Chomutova a dále do
Mostu, kde přibude nový pár vlaků.
V úseku Žatec – Chomutov navíc
budou posíleny o novou linku spěšných vlaků označovanou jako S 14
Jirkov – Chomutov – Žatec – Lužná
u Rakovníka, která bude v provozu
celotýdenně každé 2 hodiny. V Žatci u vlakového nádraží budou na
linky S 14 a S 13 Most – Postoloprty
– Žatec navazovat autobusové linky
732 a 739. Věříme, že novou nabídku dopravy cestující brzy ocení.

Souběžně s řešením změn ve
veřejné dopravě klademe důraz na informovanost. Veškeré změny se cestující dozvědí
na dopravních webových
stránkách Ústeckého kraje
(http://doprava.kr-ustecky.cz)
včetně jízdních řádů v novém
formátu zahrnujícím zobrazení časů návazných spojů
a směrů.

Napouštění jezera
Most zahájeno

N

edávno bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu
Ležáky, budoucího jezera „Most“.
V horizontu 3,5 let bude ve vzdálenosti asi 2 km od „přesunutého“ kostela v Mostě neprůtočné
jezero o rozloze cca 311,1 ha
s objemem vody 68,9 milionů m3
o maximální hloubce 70 m. Dílo
zajišťuje Palivový kombinát Ústí, státní podnik.
„Stávající rekultivace
uhelného
lomu
Ležáky
přišla

státní pokladnu z odhadovaných
2 miliard korun na přibližně 600
milionů. Jsou to nesmírné částky
a ukazují na rozsah poškození,
které tento region utrpěl devastační hnědouhelnou těžbou,“ řekl
na místě ministr průmyslu a obchodu Martin Říman a doplnil, že
i proto vláda věnuje hnědouhelné
pánvi pod Krušnými horami zvýšenou pozornost. O využívání 15
tzv. ekomiliard i dalších 4,5 mld.
Kč pro Ústecký a Karlovarský kraj
hovořil krajský hejtman Jiří Šulc.

Rekultivace a především revitalizace a resocializace bývalého lomu
bude zcela dokončena až v horizontu let 2018/2020. Z vládní pomoci, přislíbené Severozápadním
Čechám zasaženým hnědouhelnou těžbou v roce 1992, má být
na tento projekt vynaloženo 90%
konečných nákladů. Jezero Most
bude napuštěno vodou z řeky
Ohře, která je do této oblasti přiváděna z čerpací stanice Straná
pod přehradou Nechranice průmyslovým vodovodem. Na tento

zdroj bude v katastrálním území
Třebušice napojen trubní přivaděč
DN 800 v délce 4 690 m, kterým
bude voda z Ohře v množství až
1,2 m3/s dopravena do jezera
Most. Dalším povoleným zdrojem kvalitní vody pro napouštění a doplňování hladiny v jezeře
Most jsou důlní vody z dolu Kohinoor, hlubinného dolu s ukončenou těžbou a ročním objemem
čerpání až 3,5 mil. m3. Tyto důlní
vody budou přivedeny trubním
přivaděčem o délce 2 700 m.
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Brtníky: Krajská investice za 43 milionů korun
O

d června loňského roku do
první listopadové dekády
roku letošního probíhaly v Ústavu
sociální péče Brtníky, příspěvkové
organizaci Ústeckého kraje rekonstrukce a stavební úpravy zdejšího největšího objektu – historické
budovy postavené v letech 1896
– 7. Rekonstrukce z rozpočtu zřizovatele ÚSP, tedy Ústeckého kraje,
přišla na 43 milionů korun, generálním dodavatelem byl Nordstav,
a.s., hlavní subdodavatel Istar, s.r.o.
– obě společnosti z Ústí nad Labem.
V budově č.p. 119 je moderní prádelna, rehabilitační pracoviště pro
klienty ústavu, včetně bazénu, tři
pokoje pro dvanáct brtnických klientů (z celkových 71), dílny, kanceláře vedení ústavu a zázemí sociálních pracovníků a potřebné výtahy
– i pro vozíčkáře. V posledních pěti
letech jde už o druhou náročnou re-

konstrukci; v té první přibyla v areálu ÚSP kuchyně se zázemím, nyní
se za rekordních 43 milionů dočkal
potřebné rekonstrukce i největší
objekt v areálu zdejšího ÚSP. Finální podobu rekonstruované budovy
ocenil také odstupující náměstek
hejtmana Ústeckého kraje Petr Fiala a vedoucí pracovníci krajského
úřadu. Ředitelka ÚSP Brtníky Blanka Trojanová nám řekla: „Od června
loňského roku až do posledních dní
zabydlování „nové“ budovy si personál i klienti sociálních služeb užili
své; žili v provizóriu, ale s nadšením
všechno zvládli. O zdravotně postižené klienty se v brtnickém ústavu
stará 26 pracovníků v přímé péči,
což jsou zdravotnice a pracovnice
sociálních služeb. Zbývajících 22 zaměstnanců zajišťuje provoz celého
zařízení (ředitelka, administrativa,
stravování, údržba, služby apod.).

Rekonstrukční práce největšího objektu ÚSP v Brtníkách přišly Ústecký kraj na 43 milionů korun

U nového rehabilitačního bazénu v suterénu budovy jsou na snímku zpra- V prostorné prádelně jsme vyfotografovali Sabinu Kozákovou (vpravo)
va ředitelka ústavu Blanka Trojanová a Petr Fiala
a Jaroslavu Hoškovou

Skončila
střelecká série
K

V sobotu mají Maďaři Kateřinskou zábavu

oncem října se uzavřel druhý
ročník Severočeského poháru v praktické střelbě IPSC. Pohár
pod záštitou hejtmana Ústeckého
kraje měl sedm klubových a náborových závodů a pořádal jej klub
praktické střelby v Lounech spolu
se střeleckými kluby KPS Teplice,
IPSC Zdemar a IPSC Termiti, oba
z krajského města. Součástí série
byl také krajský přebor Ústeckého
kraje. Všech závodů se zúčastnilo
173 závodníků, z nichž bylo 12
žen. Dohromady všichni vystříleli
57 tisíc ran. Alespoň uveďme vítěze krajského přeboru: Miroslav
Zapletal (IPSC Louny, Production),
Miloslav Habásko (IPSC Louny,
Standard), František Šimek (Termiti Ústí, Standard, ktg. Senior), Helena Dlouhá (KPS Lovosice, Open,
ktg. Ladies) a Jan Prepletaný (KPS
Teplice, Revolver).
Střílí hlavní rozhodčí série Stanislav Körner (IPSC Louny – divise Production)

Stipendia pro budoucí lékaře a ošetřovatele
K

rajská zdravotní, a.s. má v našem kraji pět odštěpných závodů a nedostatek lékařů, ošetřovatelů nebo odborníků informačních
technologií řeší neustále. Proto také
letos na sklonku
léta vyhlásila stipendijní program
pro vysokoškolské studenty. Na
podrobnosti se
ptáme personální ředitelky
KZ, a.s. Lydie
Šťastné.

Největší pamětihodností budovy je vedle sochy manželky prvního majitele
také toto nádherné vitrážové okno na schodišti v 1. podlaží

ských oborů a devět oboru ošetřovatelství. Potěšující je, že z mediků
je 13 studentů 6. ročníku a mezi
ošetřovateli je sedm žadatelů z posledního, třetího ročníku. Znamená
to, že už příští rok by mohli pracovat v některém z našich odštěpných
závodů.

Kdy se studenti dozvědí, že stipendia budou dostávat?
Počátkem listopadu se sešla výběrová komise, v níž byli zástupci
všech odštěpných závodů, tedy
Kolik studentů projevilo o sti- nemocnic z Děčína, Teplic, Mostu,
Chomutova a z ústecké Masarykopendia zájem?
Do termínu, tedy 10. října, se při- vy nemocnice. Z 51 zájemců dostahlásilo celkem 42 studentů lékař- ne stipendia 47 budoucích mediků

a ošetřovatelů, nejvíce jich bude
zařazeno po skončení studia do
Masarykovy nemocnice. V nejbližších dnech již stipendisté podepíší
příslušné smlouvy.
Podporováni budou budoucí
odborníci z druhých a vyšších
ročníků vysokoškolského prezenčního studia; kolik peněz
měsíčně mohou očekávat?
Stipendistům se smlouvami, kde
je zakotven i jejich závazek, že
v příslušné nemocnici budou pracovat alespoň tolik let, kolik pobírali
stipendia, bude vypláceno 7 tisíc
korun měsíčně, a to zpětně od září
tohoto roku. Celkem tedy sedmdesát tisíc ročně! Musí ale dosahovat
studijního průměru do 2,0.

Z

ítra, tedy v sobotu 29. listopadu, se od osmé hodiny večerní uskuteční v teplické restauraci
Městské sály tradiční Kateřinská
zábava. Bude závěrečnou akcí již
sedmého Měsíce maďarské kultury, kterou vždycky na konci listopadu pořádá teplická organizační
jednotka Svazu Maďarů žijících
v českých zemích.
Jak nám řekl předseda této organizace Ferenc Kulina (na snímku),
podle posledního sčítání lidu se
v Ústeckém kraji hlásí k maďarské národnosti na pět tisíc našich
spoluobčanů. Řada z nich sem do
pohraničí přišla už po 2. světové
válce, další za prací v padesátých
letech, a to nejen z Maďarska, ale
i z dalších zemí. „Posláním naší
organizace Maďarů,“ říká dr. Fe-

renc Kulina, „je nejen propagovat
maďarskou kulturu a zvyky, ale
samozřejmě a hlavně upevňovat
přátelství a udržovat kontakty
s dalšími občany tohoto regionu.
Teplická organizace byla založena
v roce 2002 a má působnost po
celém Ústeckém kraji, musím ale
říci, že mnozí Maďaři o nás ani nevědí a možná by se rádi do naší
práce zapojili.“
Sedmý Měsíc maďarské kultury
byl letos v Teplicích od 4. listopadu
a zítra se tedy završí. Jeho součástí
je spousta tradičních akcí, přehlídky
kulinářského umění za účasti specialistů z Maďarska, ale také besedy
s dalšími národnostmi žijícími v kraji,
koncerty folklorních souborů a podobně. Další zajímavou akcí teplických Maďarů je Maďarské kulturně

společenské jaro. I letos se členové
organizace zapojili do některých
akcí v rámci lázeňské sezóny, vzpomněli skladatele F. Liszta, jenž pobýval i v Teplicích, a nejnavštěvovanější je vždycky závěrečný Majáles.
Tepličtí Maďaři udržují úzké kontakty i s přáteli v německých Drážďanech nebo Berlíně a spolupracují
s pražským Maďarským kulturním
střediskem. Pořádají výlety, zájezdy
a podílejí se také na mnohých kulturně společenských akcích v celém
našem kraji.
Ve výboru pro národností menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
mají vedle Maďarů své zástupce
také další národnostní menšiny
– Slováci, Němci, Vietnamci, Ukrajinci, Romové a Židé. O jejich práci
někdy příště...
Svaz Maďarů žijících
v českých zemích
Organizační jednotka Teplice
Předseda F. Kulina,
mobil: 605 953 600
e-mail: tep.magyar@seznam.cz
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Taneční festival: Jedna z cen do Mostu
V

sobotu 8. listopadu se v ústeckém Domě kultury uskutečnil
již 39. ročník Mezinárodního tanečního festivalu. Letos se v jeho rámci uskutečnily tři soutěže. Již tradiční Mistrovství ČR ve formacích
standardních i latinsko-amerických
tanců: S radostí můžeme oznámit,
že titul Mistra ČR v latině se stěhoval do Mostu zásluhou TK 1976
Most. Ve standardních tancích si
titul odvezli tanečníci z Hradce Králové. Další soutěží bylo Mistrovství
střední Evropy v latinských tancích.
Pořadatelům se zásluhou dobré
úrovně organizace v minulých ročních podařilo opět získat licenci na
tuto soutěž. Titul Mistra střední
Evropy zůstal zásluhou páru Bocharov – Ortová v ČR. Novou soutěží letos bylo otevřené Mistrovství
ČR profesionálů. Ve standardních
tancích vyhrál italský pár Caramia
– Laterrenia v latinských český pár
Swetik – Dohnanská. Soutěží se
zúčastnilo cca 250 tanečníků z osmi zemí. Diváci skvělí, tanečníci na
vysoké úrovni, atmosféra bouřlivá
a byl v ní již cítit jubilejní 40. ročník, který bude v listopadu 2009.
Vše budete moci vidět na ČT o Vánočních svátcích.
Na snímku jsou vítězové formací kategorie latinsko-amerických tanců, členové Tanečního klubu 1976 z Mostu.
Zdeněk Kymlička, ag. FOR Jedna z hlavních cen tak zůstala v Ústeckém kraji.
FOTO: MARTIN KOZÁK

Fotokvíz
Vlastimil Makovic ze Slavětína,
Jan Kohlík z Chomutova a Miloslav Stehlík z Teplic jsou našimi
výherci, kteří v říjnu správně odpověděli na otázku fotokvízu: Vyobrazená socha sv. Jana Nepomuckého se skutečně nachází
v Dolních Zálezlech.
Předmětem nového fotokvízu je
úprava vnější části předsíně kostela v jednom z měst Ústeckého
kraje. Před necelými 10 lety, při
obnově fasády kostela zasvěceného dvěma předním apoštolům,
byly odkryty vnější části překrásné,
v interiéru bohatě zdobené, severní předsíně kostela z počátku 14.
století, jenž byl ještě v 16. a především v 19. století značně upravován. Pro zachování vnější podoby
předsíně se musela opravit omítka
a restaurovat zbytky řemeslné modelace kamenických prvků. Jednalo se o poměrně delikátní zásah,
neboť jako materiál byla použita
opuka, která se velmi nesnadno
podrobuje restaurátorskému zásahu. Z prostředků Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje byla

v roce 2008 poskytnuta vlastníku
kulturní památky, obci, dotace
ve výši 160 000 Kč na kompletní
restaurování architektury a soch.
Celkové náklady na restaurování
sloupu dosáhly výše 230 840 Kč.
Napište nám ve kterém z měst
tuto památku najdete. Napovíme,
že je ve městě, které se stalo v minulosti vyhledávaným pro blahodárné účinky svých minerálních
vod. Už letech 1810 – 1813 sem
například zavítal J. W. Goethe,
v roce 1812 dokonce s Beethovenem. Ve čtyřicátých letech navštívil
lázně i Karel Havlíček Borovský.
Lázeňští pacienti si zde léčili především onemocnění zažívacího
ústrojí, stavy po operacích žaludku, dvanácterníku a střev, onemocnění žlučníku a slinivky břišní.
O minerálních vodách v okolí se
zmiňuje už kronikář Václav Hájek
z Libočan. Vaše odpovědi čekáme
do 10. prosince 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

Kulturní pozvánky

Sbohem
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Slovenské
mužské
křestní
jméno

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Merkur – žijící legenda, až do
ledna 2009, výstavní místnosti. Výstava představí legendární a svou
koncepcí nadčasovou stavebnici
MERKUR.
Pojďte s námi do Betléma, až
do ledna 2009. Výstava betlémy
historické i díla současných betlémářů.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jiří Šalamoun, od 11. prosince
do 22. února 2009. Jiří Šalamoun
je kabinetní ukázkou toho, jak
dokáže být příroda rozhazovačná.
Jestli
(slov.)

Lvice

Domácky
Otýlie

Nejlepší
přátelé
člověka

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
Dvě palety, až do 3. ledna, Křížova
vila. Výstava obrázků Vladimíra Halamáska a Jana Wagnera.
Vyšla hvězda betlémská, od
30. listopadu až do 10. ledna 2009,
hlavní budova. Slavnostní vernisáž
zahájí dne 30. listopadu od 14.00
hod. vánoční koledy v podání pěveckých sborů Klíčenka, Klíček
a Camerata ze Základní umělecké
školy Žatec.
Jedna
z nejzákl.
matemat.
konstant

Chemická
značka
astatu

Dědeček
(něm.)

Polévkový
knedlíček

Jméno
pro psa

Oddíl
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P

Automobil

Ženské
křestní
jméno

Konec

Lyže
(angl.)

SPZ
Bratislavy

Jelenovitý
savec

Občanské
sdružení

Primitivní
plavidla

Tuk z přežvýkavců

Snížený
tón

Herecká
úloha
Vymílání
hornin

Mužské
jméno
hebrejského
původu

Adamova
žena

Stav
vyvolaný
přítomností
jedu

Pysk
Opak tady

Poškození
Univerzita
lesa
Karlova
polámáním

Kočovník

SPZ Kladna

Evropský
ostrovní
stát

Hokejový
kotouč

Domácky
Olga
Iniciály
herečky
Lojdové

Ošetřování
člena rodiny
Evropan

Instinkt

Techn. un.
v Liberci
On (něm.)

Rodinný
dům

Název
hlásky

Souhvězdí

Rotace
tekutiny
Velké
dveře

Chem. zn.
palladia

Neper

Advanced
Micro
Devices

Ukazovací
zájmeno

Chemická
značka
hliníku

Pyl

Sladkovodní
ryba

rice Fotokvíz a Křížovka. Obálku či
mail označte, prosím, heslem „Sedm
let“. Těšíme se na vaše odpovědi do
konce listopadu 2008!

Ruka (expr.)

Chem. zn.
radia

Značka
automobilů
z ruské automobilky

řipomínáme vám soutěž o ceny,
kterou jsme vyhlásili v říjnovém
vydání Krajských novin Ústeckého
kraje. 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 rub-

Křížovka o ceny

Opus (zkr.)

Předpona
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ÍZ

nultý ročník, Nadace Crystal
Planet. Mezi snímky bylo i pět
děl českých autorů a všechny
ﬁlmy naplňovaly poslání festivalu: zprostředkovat divákům,
tedy odborníkům i laikům, netradiční pohledy na ekologii,
podmořský svět nebo ochranu
jezer a sladkovodních toků.
Součástí této významné umělecké akce byl i doprovodný
program, třeba besedy s autory nebo cestovateli a fotografy. Ústecký Mezinárodní
festival Voda – moře – oceány
je členem sdružení festivalů
EUIFA (European Underwater
Images Festival Association).

V

V

Ústí nad Labem mohli
milovníci a obdivovatelé
přírody, především vody, moří
a oceánů zhlédnout 35 snímků
čtvrtého ročníku mezinárodního ﬁlmového festivalu. Severočeská vědecká knihovna,
příspěvková organizace Ústeckého kraje, ji spolu s městem
Ústím n.L., Fakultou životního
prostředí Univerzity J. E. Purkyně a dalšími uspořádala 19.
a 20. listopadu ve svých prostorách, ale také v kinu Mumie či v klubech Doma, Cirkus
a d. Vyhlašovatelem této mezinárodní akce je již od roku
2004, kdy se uskutečnil tzv.

K

Voda – moře – oceány

TO

Vánoce v muzeu, až do 4. ledna,
radnice. Betlémy historické a současné.

Jeho rozsáhlé aktivity lze rámcově
shrnout do profesí – kreslíř, ilustrátor, litograf, autor animovaných ﬁlmů, typograf, básník, polyglot… Všichni jsme se ať cíleně
nebo náhodou setkali s jeho tvorbou v knihách, ve ﬁlmu a vánoční
výstava z díla Jiřího Šalamouna,
která bude zahrnovat „od každého něco“, jistě potěší malé i dospělé diváky.

FO

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ

Staré
zájmeno

Nápověda:
Noa, Np

V měsíci říjnu zněla tajenka naší křížovky takto: Kde a kdy se konaly
Josefínské slavnosti (?). Do losování o knižní odměny jsme zařadili
více než dvě stovky správných odpovědí od vás, čtenářů, kteří spolu
s tajenkou zaslali i odpověď na ni:
První říjnový víkend (4. a 5. 10.)
v Terezíně. Odměny, respektive výhry, obdrží v nejbližší době: Čeněk
Celer z Ústí nad Labem, Leona
Mlýnková z Teplic-Řetenic a Jana
Juhaňáková z České Lípy (Liberecký kraj). 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 odměníme
opět hezkými knihami o Ústeckém
kraji. Pište co nejdříve, nejpozději
však do středy 10. prosince 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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