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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

S hejtmankou Janou Vaňhovou:

Krátce

● V Klášterci nad Ohří zasedal
v novém složení Výbor Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad. Po osmi členech
je z Ústeckého i z Karlovarského kraje. Předsedou výboru byl
zvolen Jiří Šulc, místopředsedou
Tomáš Hybner, členy Výboru jsou
také oba hejtmani – Jana Vaňhová a Josef Novotný.
● Podle „krizového zákona“
(č. 240/2000 Sb.) bude v Ústeckém kraji pracovat v novém, 3. volebním období, nová bezpečnostní
rada. Jejích 7 členů převzalo minulý týden z rukou hejtmanky, předsedkyně Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, jmenovací dekrety.
● Den pro dětskou knihu,
zábavné odpoledne pro celou
rodinu, uspořádala Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem, p. o. Ústeckého kraje,
v sobotu 29. 11. v budově v ulici W. Churchilla. Součástí byla
i Dětská předvánoční burza knih,
jejíž výtěžek byl věnován na podporu zvířat z ústeckého útulku.
● V Žatci má vzniknout turistické
centrum zaměřené na tradici pěstování a zpracování chmele a na
pivovarnictví. Má stát 245,5 mil.
Kč, přičemž 211 milionů pokryje
dotace z evropského regionálního
operačního programu soudržnosti Severozápad (ROP), zbytek dá
město ze svého rozpočtu.
● Druhé Toulky památkami regionu, koprodukční dílo regionální televize R1 Lyra a Ústeckého
kraje, byly pokřtěny minulý týden
v ústeckém kinu Mumie za účasti
novinářů i veřejnosti. Na DVD jsou
třeba Osek, Krupka, Most, hora
Říp, Stadice, Peruc a další pamětihodnosti a památky našeho kraje.
● Setkání starostů a místostarostů z regionu soudržnosti Severozápad se uskutečnilo 4. 12. na
krajském úřadu. Tentokrát byla
na programu například problematika přípravy rozpočtu obcí,
rozpočtového určení daní, střetu
zájmů nebo otázky propagace
a komunikace s veřejností.
● Drahomíra Kačírková převzala na terezínské radnici za 80
bezplatných odběrů krve Zlatý
kříž 3. stupně od Českého červeného kříže. Paní Kačírková je dobrovolnou dárkyní už řadu let, je
zaměstnankyní odboru správních
činností a krajského živnostenského úřadu krajského úřadu.

Oznámení
Vedení Krajského úřadu Ústeckého
kraje oznamuje občanům, zástupcům obecních úřadů, obchodních
organizací a dalším partnerům, že
své záležitosti si mohou přijít vyřídit na podatelnu a pokladnu poslední den v roce, tedy 31. prosince
2008, pouze do 11 hodin dopoledne, poté budou tato pracoviště
uzavřena. Stejně tak budou po
11. hodině uzavřena i ostatní pracoviště úřadu, tedy odbory s příslušnými odděleními. Z rozhodnutí
ředitele úřadu bude Krajský úřad
Ústeckého kraje zavřený po svátku 1. ledna také v pátek 2. ledna
2009, kdy všichni jeho pracovníci
čerpají dovolenou. Děkujeme za
pochopení!
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O adventu a ženách, ale hlavně o rozvoji kraje
O

d středy 26. listopadu stojí
v čele Ústeckého kraje Jana
Vaňhová. Na postu hejtmana kraje vystřídala Jiřího Šulce, který tuto
funkci zastával osm let. Krajské noviny položily nové hejtmance několik otázek.

si mnoho nových věcí, ale zkušenosti z předchozího zaměstnání
mi všechno velmi usnadňují. Až do
15. prosince jsem totiž působila ve
funkci náměstkyně chomutovské
primátorky. Takže s chodem úřadu,
ale hlavně s komunální politikou
mám velké zkušenosti. Tedy: nástup
do funkce hejtmanky není jednoduchý, ale díky svým zkušenostem
a spolupracovníkům jej, myslím,
zvládnu bez problémů.

Paní hejtmanko, můžete se na
úvod čtenářům stručně představit?
Pocházím z Rakovnicka, kde jsem
prožila i mladá léta, ale už dlouhou
dobu žiji na Chomutovsku. Mám
dva dospělé syny, ale i přesto si rodičovských povinností stále užívám.
Se svým přítelem totiž vychovávám
jeho dvě dcery, které mu byly svěřeny do péče a žijí s námi. Co se koníčků týče, tím největším je vaření pro
všechny naše malé i velké potomky.
Kromě toho jezdím na kole nebo na
lyžích, ráda si také zajdu do divadla
nebo na zajímavou výstavu.

Vy a Milada Emmerová z Plzeňského kraje jste první dvě
hejtmanky v osmileté existenci krajů. Jak to vnímáte? Je to
dobře, že se mezi pány hejtmany dostaly i ženy? Myslíte, že
přinesou něco nového?
Myslím, že je to určitě dobře. Jednak mám za to, že ženy politiku
svým způsobem zjemňují, nepoužívají totiž hrubou rétoriku. Z vlastní zkušenosti také vím, že muži se
přece jen ve společnosti žen chovají
lépe. A především si myslím, že
v naší zemi žijí muži i ženy, tak by
se měla podílet na správě věcí veřejných obě pohlaví.
Pokračování na str. 2

Přijít náhle do „zajetého“ úřadu
jistě není jednoduché. Je to pro
Vás velká změna oproti původnímu zaměstnání?
Jednoduché to samozřejmě není,
musím se rychle seznámit a osvojit

Členové Rady Ústeckého kraje – 3. volební období

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje
po projednání dne 26. listopadu schválilo usnesením č. /1Z/2008
v souladu s § 35 odst. 2, písm. o)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uvolnění těchto členů Rady Ústeckého kraje:
Janu
Vaňhovou
(ČSSD)
do funkce
hejtmana
kraje pro
oblast legislativy, vnějších
vztahů
a krizového
managementu,
Pavla
Koudu
(ČSSD)
do funkce
náměstka
hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky, zdravotnictví, strategie
přípravy a realizace projektů,
Arno Fišeru
(ČSSD)
do funkce
náměstka
hejtmana
kraje pro oblasti životního
prostředí,
zemědělství,
územního
plánování a hospodářství,

Janu Ryšánkovou
(ČSSD) do
funkce uvolněného člena
rady pro
oblast kultury
a památkové
péče, sociálních věcí,
Petra
Jakubce
(ČSSD) do
funkce uvolněného člena
rady pro
oblast školství, mládeže
a sportu,

Radka
Vonku
(ODS) do
funkce uvolněného člena
rady pro oblast regionálního rozvoje,
cestovního
ruchu,
Jiřího
Šulce (ODS)
do funkce
uvolněného
člena rady
pro oblast
dopravy
a silničního
hospodářství
a

René
Budjače
(ODS) do
funkce uvolněného člena
rady pro
oblast investic
a majetku.

Neuvolněnýni členy Rady
Ústeckého kraje jsou:
Petr Benda
(ČSSD),

Uvolnění předsedové výborů zastupitelstva

Petr Fiala (ODS) – ﬁnanční výbor,
Stanislav Rybák (KSČM) – kontrolní výbor,
Petr Husák (ČSSD) – sociální výbor,
Václav Hofmann (ODS) – výbor pro národnostní menšiny,
Zděnek Lavička (ČSSD) – výbor legislativně právní,
Oldřich Bubeníček (KSČM) – výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
Jaroslav Foldyna ČSSD) – výbor pro zahraniční vztahy a
Antonín Terber (ODS) – výbor pro životní prostředí, zemědělství a venkov.

Milí čtenáři Krajských novin,
vážení občané Ústeckého kraje,
nádherné prožití letošních vánočních svátků,
plno štěstí, pohody a dostatku
pod štědrovečerním stromkem
a hodně zdraví a úspěchů v roce 2009
vám všem přeje
hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová,
její náměstek a zástupce Pavel Kouda,
náměstek Arno Fišera
a další členové rady a krajského zastupitelstva.

Jan Čermák
(ČSSD)
a

K přání všem lidem našeho regionu
se připojuje také
ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
Milan Zemaník a všichni pracovníci úřadu.
Hodně štěstí a zdraví,
milí spoluobčané a čtenáři!

Mirko
Bernas
(nezařazený).
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady
R

ada Ústeckého kraje na své
první schůzi ve třetím volebním období mimo jiné zřídila 14
komisí, které jí budou pomáhat
v plnění úkolů. Dále souhlasila
s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu
Severozápad pro projekt na výstavbu části cyklostezky Labská
stezka. Na své 2. schůzi mimo jiné
rada jmenovala členy monitorovací skupiny, která bude sledovat
problematiku sociálně vyloučených skupin v oblasti Litvínov-Janov. Skupina má průběžně sledovat a vyhodnocovat problematiku

sociálně vyloučených skupin v oblasti Litvínov-Janov, přitom spolupracovat s výborem sociálním,
výborem pro národnostní menšiny a o své činnosti informovat
radu kraje. Dále RÚK doporučila
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
navrhnout odvolání jmenování
nových zástupců v dozorčí radě
společnosti Krajská zdravotní, a.s.
a doplnit tři členy představenstva.
Krajská rada schválila podání žádosti Ústeckého kraje o státní
účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality Ústeckého kraje na rok 2009.

Aktuality • Informace
Díky a blahopřání policistům
J

ana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje zaslala plk. Jiřímu
Vorálkovi, řediteli Správy Policie
ČR – Správy Severočeského kraje,
blahopřejný dopis následujícího znění:
„Vážený pane řediteli, dovolte, abych
Vám a celému severočeskému policejnímu
sboru pogratulovala
k získání významného
ocenění v rámci Národní ceny kvality ČR.
Jako hejtmanku Ústeckého kraje
mě těší, že právě v našem regionu
působí policejní sbor, jehož kvality
jsou takto vysoce hodnoceny.

Uvědomuji si, že v našem kraji,
kde je jeden z nejvyšších nápadů
trestné činnosti v rámci ČR, musí
být za splněním kritérií pro získání takového ocenění skutečně mnoho
práce a o to více bychom si ho měli vážit.
Vážený pane řediteli,
jsem ráda, že můj první kontakt ve funkci
hejtmanky Ústeckého
kraje s Vámi je spojen
s tak příjemnou záležitostí. Doufám, že je to předznamenání k navázání naší spolupráce, která byla mým předchůdcem
Jiřím Šulcem již nastavena.“

Nominace na Křesadlo 2009
Ú
stecké Dobrovolnické centrum již
nyní od veřejnosti sbírá
nominace
na
udělení ceny
Křesadlo,
která
má
ocenit dobrovolníky starající
se o zkvalitnění
života
sociálně
znevýhodněných skupin
obyvatel
v Ústeckém kraji. Ceny,
které se
budou
udělovat již posedmé,
vítězové převezmou příští rok
v březnu. Dobrovolníka může nominovat kdokoli. Poprvé v historii

Křesadla bude porota posuzovat
nejen nominace jednotlivců, ale
i dobrovolnické aktivity ﬁrem. Předáním ocenění chtějí lidé z Dobrovolnického centra v Ústí nad
Labem další ﬁrmy v těchto aktivitách motivovat, protože
pro mnohé může být dobrovolnictví
atraktivnější
než například jen poskytování ﬁnančních darů.
Veškeré informace a aktuality týkající se této akce
najdete na
webových
stránkách
w w w.
dcul.cz.
Přihlášky
na nominaci pořadatelé
přijímají do
31. ledna
2009.

Krizový portál

L

etos v létě zahájil Krajský úřad
Ústeckého kraje na svých webových stránkách provoz krizového portálu. Obsahuje všechny
důležité informace určené nejen
odborné veřejnosti, ale také obyvatelům našeho kraje. Ten rychle
vstoupil do podvědomí občanů
kraje. Dalším krokem je rozšíření
tohoto portálu za hranice – do

Saska. V současné době má kraj
připraven ke schválení evropský
projekt, který je realizován se
vzdělávacím střediskem v Drážďanech, Policií ČR a zdravotnickou
záchrannou službou. Cílem je
programové propojení obou zemí
a předávání si důležitých informací
v době krize. Mezinárodní portál
by měl začít fungovat do tří let.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

ředitele/ky
Domova důchodců Dubí, příspěvkové organizace
Požadavky na uchazeče:
■ ukončené VŠ vzdělání případně vyšší odborné
■ zkušenost s vedením a motivací pracovníků,
komunikativnost (minimální praxe ve vedoucí
funkci 5 let), praxe v sociální oblasti vítána
■ organizační a řídící předpoklady
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
■ strukturovaný životopis zaměřený na odbornou praxi
■ doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
■ výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
■ vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
■ čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
■ vyplněný osobní dotazník
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte do podatelny) na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Obálka musí být na vrchu viditelně označena:
VŘ – DD Dubí
Přihlášku doručte nejpozději 30. ledna 2009 do 12.00 hod.
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Můj názor
K

O předsednictví ČR v Evropské unii

ončí jeden rok a za pár dní
přivítáme rok nový, 2009.
Česká republika převezme od
Francie pomyslné žezlo a na půl
roku bude předsedající zemí Evropské unie. Ptáme se: Co může
přinést Ústeckému kraji budoucí
předsednictví ČR v EU?
Pavel
Kouda
(ČSSD)
náměstek
a zástupce
hejtmanky
Ústeckého
kraje

Ústecký kraj, respektive Litoměřice, se na jaře 2009 stanou dějištěm
neformálního jednání ministrů do-

Nová Asociace krajů ČR

V

Praze se 4. prosince uskutečnilo ustavující zasedání
Asociace krajů České republiky.
Novým předsedou AKČR byl zvolen hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, 1. místopředsedou
se stal pardubický hejtman Radko
Martínek, dalšími místopředsedy
byli zvoleni Martin Tesařík, hejtman
Olomouckého kraje, David Rath,
hejtman Středočeského kraje,
Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny
a Milada Emmerová, hejtmanka
Plzeňského kraje. Členkou asocia-

pravy EU. To je obrovská příležitost
zviditelnit se. Region je např. klíčovou dopravní křižovatkou, je to velice důležitá železniční, silniční a vodní tepna, včetně koridorů. I proto
sem míří ministři dopravy. Budeme
mít jedinečnou šanci pochlubit se,
ale chtít otevřít i důležitá témata,
která se do Bruselu, doufejme, přenesou bezprostředně. Vážně by se
mělo diskutovat např. o splavnění
Labe a s tím související problematikou, zda stavět jezy nebo ne. Bude
to bezesporu schůzka důležitých
lidí a musíme toho i náležitě využít.
To, co nás čeká, má jistou paralelu
i s naším předsednictvím v EU. Doufám jen, že hlasování o Lisabonském smlouvě projde v parlamentu
bez obstrukcí. Copak o nás, soc.
demokraty, se nebojím, my jsme
zajedno. Ale snad koalice a komunisté pochopí, že Evropa čeká na

ce je rovněž hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová.
Nově zvolení hejtmani se sešli na
ustavujícím zasedání, aby si zvolili
vedení Asociace krajů ČR, zřídili své iniciační a poradní orgány
a naznačili směr dalšího působení
své asociace. Dosud v Radě Asociace krajů ČR zasedali občanští demokraté a jeden lidovecký
hejtman, po podzimních krajských volbách se ale její složení
radikálně mění. V Asociaci krajů
bude nyní působit 13 sociálnědemokratických hejtmanů a pražský
primátor Pavel Bém za ODS.

naše rozhodnutí a neměli bychom
si před ní uříznout ostudu.

Jiří Šulc
(ODS)
člen Rady
Ústeckého
kraje

Stále ještě nemohu souhlasit
s tím, jak se Evropská unie vyvíjí,
kam pod „vedením“ dominantních států směřuje. Jsem zastáncem
společné, nikoliv jednotné Evropy,
naše země musí být i v budoucnu
suverénním státem, i když ve spojeném kontinentu. Důležité je, aby
české předsednictví v Unii přineslo vyšší prestiž naší zemi, aby se
prokázaly znalosti a um našich lidí
- i v téhle nastávající „úředničině“.
Ještě za minulé krajské vlády, kdy
jsem měl čest být hejtmanem, jsme
zahájili s enormním úsilím přípravu
jarního setkání evropských ministrů
dopravy členských zemí, připravuje
se také vrcholná konference chemického průmyslu vrcholných představitelů EU. Věřím, že ministrům
ukážeme jak dobře umíme jejich
zasedání zařídit a i jak jsme vybaveni znalostmi a vědomostmi o dané
problematice. Náš region zviditelní
i mnohé doprovodné akce v průběhu prvního pololetí. Jelikož jsou mi-

nistři obklopeni širokým týmem od
rodinných příslušníků přes asistenty, spolupracovníky a novináře, pro
mnohé z nich to bude první návštěva Čech a podle ní si o nás udělají
obrázek a budou o nás mluvit na
svých dalších cestách po zemích EU.
Já doufám, že jen v superlativech!

Oldřich
Bubeníček
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Domnívám se, že rozvoj Ústeckého kraje není přímo závislý na českém předsednictví v Evropské unii.
Sama vláda díky vnitřním rozporům
nevěnuje přípravě předsednictví patřičnou pozornost a je otázkou, zda
úředníci dokázali sami vše potřebné
připravit. Na druhou stranu je pravda, že dobře vedené předsednictví
může konkrétní zemi přinést potřebné „dividendy“. Ve vztahu k EU
je třeba využít všech možností, které
nabízejí čerpání ﬁnančních prostředků bez ohledu zda stojíme v čele
nebo ne. Finance, které se podaří
získat pro kraj „navíc“, budou vždy
vítány. Jinak si myslím, že pro rozvoj
Ústeckého kraje bude rozhodující práce zastupitelů a vedení kraje.
A dobrou práci občané očekávají.

S hejtmankou Janou Vaňhovou:
O adventu a ženách, ale hlavně o rozvoji kraje
Pokračování ze str. 1

Plánuje nová krajská vláda spor
mezi samosprávou a DPÚK něMůžete popsat ty nejzásadnější jak přehodnotit?
Nejprve si musíme říci, že Ústecký
kroky, o kterých už dnes víte, že
je vaše krajská vláda podnikne? kraj dosud žádný spor s DPÚK neJak už jsme avizovali v předvolební prohrál. Ale samozřejmě se s celou
kampani, úkolem číslo jedna je pro kauzou chceme podrobně seznámit
nás zdravotnictví. Stále diskutujeme a nechat si vypracovat stanoviska
o zrušení regulačních poplatků. Za- nezávislých odborníků. Rozhodně
tím uvažujeme o proplácení poplat- nechceme platit za případné chyby
ků v krajských zdravotnických zaří- předcházející vlády.
zeních z krajského rozpočtu. Naším
dlouhodobým cílem je dotáhnout Chystá nová krajská vláda pertuto iniciativu až k plošnému zrušení sonální změny na krajském úřapoplatků. Dalším důležitým krokem dě a v organizacích kraje? Pokud
nové krajské vlády bude převedení ano, kterých postů se změny
akciové společnosti Krajská zdra- budou týkat?
Určitě chystáme změnu v předvotní, která sdružuje pět krajských
nemocnic, na neziskovou společ- stavenstvu a dozorčí radě Krajské
nost. Velmi závažným a aktuálním zdravotní. ČSSD tam chce mít nadproblémem je dění na litvínovském poloviční většinu a v dozorčí radě by
sídlišti Janov a v dalších místech, měl zasednout také jeden zástupce
kde žijí sociálně vyloučenýé komu- komunistů. Co se týče krajského
nity. Rada kraje už na podnět zastu- úřadu, nejdříve se chci s vedoucípitelstva jmenovala zvláštní monito- mi odborů a především s výsledky
rovací komisi, která se bude děním jejich práce seznámit. Určitě by nev litvínovském Janově zabývat a ve bylo moudré zbavovat se kvalitních
spolupráci se výborem sociálním úředníků jen proto, že na kraji půa výborem pro národnostní menšiny sobili za minulé vlády.
Jednu zásadní změnu ale přece
navrhovat řešení.
jen chystáme. Plánujeme sloučit
Jedním z velkých témat našeho odbor regionálního rozvoje a evkraje byla bezesporu tzv. auto- ropských projektů do jednoho
busová krize a její následky. Jak odboru strategie a přípravy a rease na tento problém díváte vy? lizace projektů. A případné problé-

J

edenačtyřicet
studentů
teplické Hotelové školy,
příspěvkové organizace Ústeckého kraje, opět asistovalo
u slavnostní tabule prezidenta České republiky. V neděli
8. prosince pořádal prezident
ČR Václav Klaus s chotí Livií
slavnostní večeři na počest
prezidenta Slovinské republiky Danila Türka a jeho choti
Barbary Miklič Türk. Večeře
se uskutečnila v Rudolfově
galerii na Pražském hradu.
Tepličtí studenti v doprovodu
tří odborných učitelů se svých
povinností zhostili na výbornou. Spokojenost s jejich prací vyjádřili i manželé Klausovi,
kteří se žáky z Teplic několik
minut besedovali.

my, které by se mohly vyskytnout,
budeme řešit průběžně.
Jedním z nejzásadnějších problémů dneška je světová ﬁnanční krize a hrozba krize hospodářské. U nás v kraji by tato
krize mohla vyvolat zvýšení počtu lidí bez práce. Připravuje se
krajská vláda na tuto situaci?
Nikdo samozřejmě nemůže odhadnout, co všechno se ještě se světovou ekonomikou může stát, ale
snažíme se být připraveni. Již nyní
si můžeme být téměř jisti, že Ústeckého kraje se dotkne krize automobilového průmyslu. Krajská vláda se
snaží jít této situaci vstříc a vytvářet
podmínky pro vznik pracovních
míst, která by kompenzovala mizející místa v průmyslu automobilovém, který je v našem regionu silně
zastoupen. Obrovský a dosud téměř
nevyužívaný potenciál pro vznik nových pracovních míst má například
oblast cestovního ruchu. Té bychom
se chtěli věnovat v daleko větší míře,
než vlády předcházející. Značnou
pozornost také chceme zaměřit na
čerpání peněz ze evropských strukturálních fondů, především tedy
prostředků z Regionálního operačního programu. Zbývají už jen čtyři
roky na to, aby náš kraj vyčerpal
miliardové prostředky, které jsou

zde pro náš region připraveny. Zatím byla ze zhruba devatenácti miliard korun vyčerpána jen skutečně
malá částka. Nové vedení kraje chce
v maximální možné míře pomáhat
zejména obcím s předkládáním projektů do regionálního operačního
programu, tak aby se všechny peníze podařilo vyčerpat. Ovšem – a to
podtrhuji – vyčerpat účelně. Tedy
na projekty, které především podnítí
vznik nových pracovních míst a budou mít jasně pozitivní dopad na
ekonomickou kondici našeho kraje.
A když mluvíme o pracovních místech, nesmíme zapomenout ani na
průmyslovou zónu Triangle.

Hejtmankou jste se stala těsně před začátkem adventu, jak
sama říkáte, nástup do nové
funkce není jednoduchý. Stíháte letos péct cukroví a kupovat
dárky?
Tak to už je pro mne velký problém. Ale ten naštěstí pochopili děti
a letos poprvé bez toho, že bych je
žádala o pomoc, pečou a uklízejí
sami. A dárky? Ty já kupuji po celý
rok, hlavně když jsou zajímavé slevy. Jen občas mám problém některé
najít, protože všechny jsou dobře
schované. Vánoce a advent pro
mne představují příjemný prožitek
v mém rodinném životě.

Integrovaná jízdenka REGIONet Labe – Elbe
P

okračující jednání se smluvními dopravci Ústeckého kraje
o rozšíření územní platnosti síťové
jízdenky REGIONet Labe – Elbe přinesla úspěch a cestujícím se rozšiřuje nabídka výhodného cestování po
Ústeckém kraji a příhraničí. REGIONet Labe – Elbe je síťová integrovaná jízdenka, jejíž rozšíření Ústecký
kraj již v minulosti podpořil. Umožňuje celodenní cestování více druhy
dopravy u dopravců dopravního
svazu VVO v Německu, Českých
drah, Dopravního podniku města
Děčína, ČSAD Semily, Dopravního
podniku města Ústí nad Labem
a nově též u Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova a Autobusy KAVKA. Tato jízdenka je tedy
vhodným stimulem k tomu, aby do
veřejné dopravy přišli noví cestující,
kteří by bez ní veřejnou dopravou
necestovali. Území její platnosti se
stále více rozšiřuje a uvažuje se do
budoucna s celým krajem. Jízdenka je distribuována a propagována
ve spolupráci s dopravním svazem
integrované dopravy Horní Polabí
(VVO). Hlavním smyslem je zlepšení
ustáleného komfortu cestování, což
možnost využití síťové jízdenky REGIONet Labe – Elbe splňuje a zároveň umožňuje snadné cestování na
české i německé straně hranice.
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Předvánoční čas
v teplické speciální škole
P

Zrušení hranice s Německem neznamenalo jen ukončení kontrol na hraničních přechodech, ale opětovné prolínání života obyvatel v českoněmeckém pohraničí. Zájem o návštěvy Ústeckého kraje se projevuje i ve veřejné
dopravě a na konci léta roku 2008 vznikla nová regionální linka spojující horskou obec Tisá na Ústecku s obcí
Bahratal v Sasku, odkud pokračuje dále do Pirny. Linka má převážně turistický charakter provozu, jezdí celoročně
a v létě je doplněna vlekem pro příznivce cykloturistiky. V Ústeckém kraji nyní fungují již tři přeshraniční regionální linky, dvě autobusové a jedna železniční.

Studenti – novináři z Klášterce
S

Angelika Kyselová z Mostu si převzala cenu získanou v anketě Autobusový dopravce roku 2008 – roční předplatné pro cestování autobusy
a tramvajemi Dopravního podniku města Mostu a Litvínova. Paní Kyselová patří k deseti vylosovaným z celkem sedmi set občanů, kteří svými
hlasy v létě rozhodovali o tom, který ze smluvních dopravců Ústeckého
kraje získá v anketě hlavní cenu. Hlasující cestující a také porota toto
čestné ohodnocení přiznali společnosti ČSAD Semily a.s. Nejspolehlivějším dopravcem byla zvolena Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, která dostala i nejvyšší počty hlasů v kategoriích nejpohodlnější
a nejčistší autobus. Uznání za nejlepší řidiče od cestujících získala ﬁrma
ČSAD Slaný. „K vyplnění anketního lístku mě přivedla náhoda,“ přiznala A. Kyselová. „Pamatuji si, že jsem při vyplňování byla hodně kritická,
výhru jsem za to rozhodně nečekala.“

tudenti z Gymnázia a Střední
odborné školy v Klášterci nad
Ohří, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, se aktivně zajímají
o zapomenuté události z období
II. světové války
v Krušných horách.
Účastní se projektu
v rámci iniciativy
step21 a s mladými
lidmi ze čtyř zemí
společně pátrají po
„bílých místech“
v tisku z období
nacismu a odhalují
lživé zprávy a propagandu. Jejich články uveřejní
step21 v červnu 2009 ve třetím vydání novin [Weiße Flecken].
Tisková zpráva k projektu uvádí,
že Ivana, Martina, Klára, Adéla
a Jiří z kláštereckého gymnázia jsou
členové redakce třetího vydání novin [Weiße Flecken]. V rámci projektu iniciativy step21 budou sedm

měsíců pátrat, hovořit s pamětníky
událostí a zkoumat historické prameny. Vybrali si téma „Okupace
krušnohorského pohraničí po mnichovské dohodě“.
Mladí novináři se
o prvním prosincovém víkendu sešli
v Hamburku. Na
konferenci [Weiße
Flecken] se setkalo 70 mladých lidí
ze čtyř evropských
zemí.
Novináři,
fotografové a historici
pracovali
od pátku do neděle v hamburské
ubytovně pro mládež Horner Rennbahn s mladými lidmi z Německa,
Rakouska, Polska a České republiky. Na workshopech zprostředkovali patnácti až dvacetiletým
účastníkům know-how nezbytné
pro jejich práci v rámci tohoto mezinárodního projektu.

Nadační fond Dalkia

v rámci 134 schválených projektů.
V Ústeckém kraji představuje 33
přijatých projektů 36 nových pracovních příležitostí. Jde o nová místa zejména ve službách a tradičních
řemesel. Nadační fond Dalkia Česká
republika působí v Moravskoslezském, Olomouckém a od května
roku 2004 též v Ústeckém kraji. Letos byli úspěšní žadatelé z okresů:
Ústí nad Labem, Louny, Litoměřice,
Most, Děčín a Teplice. Jejich podnikání je rozmanité, cíleně se zaměřuje na služby pro obyvatele.

V

pondělí 8. prosince se konalo
v konferenčním sále Krajského
úřadu Ústeckého kraje slavnostní
předání symbolických šeků příjemcům nadačních příspěvků Nadačního fondu Dalkia Česká republika.
Nadační fond, jehož zřizovatelem je
energetická skupina Dalkia ČR, disponoval v roce 2008 částkou přesahující 26 milionů korun. V letošním
roce pomohl vytvořit podmínky pro
vznik 166 nových pracovních míst

ředvánoční doba právě vrcholí a v neděli se rozhoří na adventním věnci poslední svíce. Týdny a dny před Štědrým dnem jsou
obdobím, které milují samozřejmě
i děti. Intenzívně advent prožívali i žáci Speciální základní školy
a Mateřské školy v Teplicích. Při
naší návštěvě v hlavní budově v ulici U Červeného kostela jsme prošli
celou školu, která je opravdu pěkná, například už dva roky má nová
okna, která přišla zřizovatele, tedy
Ústecký kraj, na 5,5 milionu korun.
Jak nám řekla ředitelka zařízení
Dagmar Kellnerová, stará se třicetičlenný pedagogický sbor o děti
také v odloučených pracovištích –
v dětském stacionáři pro pohybově
postižené děti na Kmochově cestě
a o hospitalizované děti ZŠ a MŠ
v Nemocnici Teplice. V současné
době je na škole U Červeného kostela 18 tříd a ve všech třech zařízeních je celkem 213 žáků. Letošní
týdenní inspekce proběhla s velmi
pěkným hodnocením „škola jako
celek je příkladem dobré praxe, tj.
nadprůměrný stav“.
Děti se letos už posedmé zúčastnily Vánočního pochodu do přírody,
kdy například nejstarší děti přinesly
zvířatům do proboštovské obory
něco k snědku. Žáci a žákyně sou-

těžili o nejlepší vánoční svícen a vůbec výzdobu tříd, připravili si vánoční besídky a byli také v regionální
knihovně na povídání o vánočních
zvycích a tradicích a v Regionálním muzeu v Teplicích si prohlédli
výstavu betlémů. K tradicím zařaďme ještě Mikulášské plavání a další
akce. Škola má nádherné dílny, dvě
tělocvičny, posilovnu a další tolik
potřebné zázemí. Třeba včetně kuchyňky, kde se dívky učí vařit nebo
vybavené sociální zařízení, poněvadž mnohé děti ze sociálně slabých rodin nemají z domova hygienické návyky a tady, ve škole, se to
mnohdy teprve „učí“. K dalším aktivitám zdejších školáků patří třeba
vydávání školního časopisu „Skřítek
speciálek“, který byl od roku 2005
v tištěné podobě a nyní je také od
žáků 9. A na webových stránkách
školy (www.szamsteplice.cz). Jinak
má škola už šest let také pěkně vedenou kroniku.
Byli jsme mezi dětmi v teplické
speciální škole U Červeného kostela
v pátek, kdy právě chodili po třídách Mikuláš, andělé a čerti. Všechny tyhle bytosti, to byli samotní žáci
a masky i všechny další převleky byly
jejich osobními výtvory. Ve třídách
i na chodbách bylo spousty legrace
a těšení se na letošní Vánoce…

Kristýnka a Mirek si prohlížejí vánoční stromek s pokyny k soutěži o nejlepší předvánoční výzdobu tříd

Při hodině jsme v počítačové učebně zastihli žáky 6. A s učitelem Pavlem Jirotkou. Chodí sem děti od šesté třídy, osmáci a deváťáci mají dvě hodiny týdně!

Hlavní cena Virtuosi pro Jakuba Sládka

Arno Fišera, nyní náměstek hejtmanky Ústeckého kraje, předává ještě v zastoupení ústeckého primátora hlavní
cenu Jakubu Sládkovi

M

ezinárodní porota 41. ročníku soutěže mladých klavíristů
Virtuosi per musica di pianoforte (v Severočeském divadle opery
a baletu v Ústí n. L. se jí 19. – 21.
listopadu zúčastnilo 26 interpretů
z devíti států) v čele s předsedou
Petrem Slavíkem přiřkla hlavní cenu
pro absolutního vítěze Jakubu Sládkovi z Brna, jenž zároveň vyhrál
prostřední věkovou kategorii 12 Do třídy mezi prvňáčky a druháky přišli na chvíli i Mikuláš, andělé a čerti. Ně– 13 let. V kategorii nejmladších in- které žáčky musela paní třídní učitelka Miroslava Kelichová uklidňovat…
terpretů zvítězila ústecká naděje Renata Fričová spolu se Stefanií Anastasií Richterovou (Rakousko), mezi
„nejstaršími“ účastníky, tedy klavíristy mezi 14. a 15. rokem, vyhrála
Mariam Abgaryanová (Rusko). Další
ceny: Lucie Pokorná (ČR) od Českého hudebního fondu, Tomáš Boček
(ČR) od primátora města Ústí n. L.
Jana Kubaty za interpretaci Sedmikrásek Sergeje Rachmaninova, Silvia Valentina Vaterlová (Rakousko)
od ředitele soutěže Radka Vonky za
interpretaci skladby Roberta Schumanna nebo Liobou Kuneikaová
(Bělorusko) od hejtmana Ústeckého
kraje za interpretaci vlastní skladby
Povídka žertovného větru.
Jsme v 9. A při hodině s paní učitelkou Blankou Poláchovou
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Váš projekt může získat podporu
z Regionálního operačního programu Severozápad
V

současné době jsou vyhlášeny Výzvy k předkládání projektových
žádostí do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP SZ) určeného pro region Karlovarského a Ústeckého kraje.
Prostřednictvím ROP SZ směřují do zmíněného regionu prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Regionální operační program
se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč.
modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu a zlepšování podmínek k životu v obcích
a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální
a zdravotnické infrastruktury. Je pro něj vyčleněno 745,91 mil. €, což
činí přibližně 2,79 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro
Českou republiku. V rámci ROP SZ je rozdělována vůbec největší alokace
ze všech regionů soudržnosti. V již uzavřených výzvách bylo z ROP SZ
rozděleno přibližně 9 mld. Kč. Rozdělování dotací není ukončeno a další
žadatelé se mohou se svými projekty o podporu ucházet.

informačních materiálů a médií k iniciativě místního rozvoje, území aj.
Dotace mohou získat i projekty stavební obnovy a dostavby veřejných
prostranství, objektů občanské vybavenosti, vč. značení a úprav pro tělesně postižené, rekonstrukce a výstavba chodníků, pěších zón, veřejného
osvětlení, místních komunikací vč. parkovacích ploch, rekreačních zón,
obnova historických a kulturních památek bez vazby na cestovní ruch,
rekonstrukce a výstavba dětských hřišť, ploch pro volnočasové aktivity,
vzdělávacích, sociálních a zdravotnických institucí, využití zchátralých objektů a výrobních areálů brownﬁelds pro ekonomické aktivity nevýrobní
povahy a občanskou vybavenost apod.

O podporu pro své projekty mohou požádat kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku, profesní a zájmová
sdružení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé a další subjekty.

Výzvy k předkládání projektů do ROP SZ jsou v současné
době vyhlášeny pro následující oblasti podpor:

ROP SZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Regenerace a rozvoj měst
V této prioritní ose mohou být podpořeny projekty zaměřené např. na
stavební obnovu nebo dostavbu budov včetně související dopravní a technické infrastruktury, veřejného osvětlení, zeleně a zařízení pro volnočasové
aktivity, regenerace brownﬁelds, související projektová příprava, projektová dokumentace nebo architektonická soutěž. Podpořena může být také
Dostupnost a dopravní obslužnost
modernizace, fyzická obnova a vybavení základních, středních či vyšších
odborných škol, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytoDotace může být poskytnuta například na rekonstrukce, modernizace
vání sociální péče, krajských zdravotnických zařízení apod.
a budování komunikací II. a III. třídy. Příprava projektů a související projektové dokumentace, modernizace a rozvoj regionálních letišť, rozvoj labské
Integrovaná podpora místního rozvoje
vodní cesty, rekonstrukce a budování dopravních terminálů, rozvoj tratí
MHD, budování parkovišť systému „park & ride“, informační a odbavovaZde nohou být podpořeny projekty zaměřené třeba na společná setká- cí systémy, propagace a medializace veřejné dopravy, rekonstrukce a moní k ustavení neformálního místního partnerství, vyhodnocení místních dernizace železničních stanic, nákup či rekonstrukce vozidel kolejových
potřeb a vypracování jednoduchého místního akčního plánu, zpracování systémů MHD a veřejné hromadné dopravy a vozidel MHD apod.

2. ročník Veletrhu komunitárních programů

podtitulem „Nástroje Evropské
komise na ﬁnancování vašich
projektů“ se v Ústí nad Labem na
krajském úřadu konal 2. ročník Veletrhu komunitárních programů pro
zájemce o evropské peníze z malých a středních podniků, univerzit,
vzdělávacích zařízení, výzkumných

institucí, z měst a obcí, ale také z neziskových či příspěvkových organizací, z veřejných subjektů pracujících
s mládeží, ze zájmových spolků atd.
Pro více než stovku účastníků veletrh pořádalo Zastoupení Ústeckého
kraje v Bruselu spolu s ústeckým Eurocentrem a dalšími partnery.

V úvodu veletrhu (uvedl jej ředitel krajského úřadu Milan Zemaník), který moderovala Markéta
Pokorná, zástupkyně Ústeckého
kraje v Bruselu, řekl František Jochman z mosteckého Asistenčního
centra, že komunitární programy
jsou doplňkem k jednotlivým ope-

račním programů a jsou ﬁnancovány přímo Evropskou komisí.
Předkládají je v rámci nadnárodní
spolupráce vždy partneři z více
členských zemí EU nebo států kandidátských a ﬁnanční dotace jsou
určeny převážně na neinvestiční,
tzv. měkké aktivity. Jednotliví národní koordinátoři pak představili
své komunitární programy, například Evropa pro občany, Celoživotní učení, 7. Rámcový program ES
pro výzkum a vývoj, „Marco Polo“
pro kooperující podniky z oblasti dopravy a životního prostředí
nebo program Life+. Komunitární
programy nabízejí předkladatelům
vhodného projektu naplňujícího
zadání konkrétní výzvy zajímavé
dotace, které dosahují v průměru 75% celkových nákladů. Za
ﬁnanční příspěvky však nelze postavit dům, opravit silnici či koupit
stroj; jsou určeny hlavně na víceleté
projekty mj. na podporu mládeže,
tvorby společných analýz, výzkum
a vývoj ve společenských vědách či
vzdělávání, pořádání konferencí,
vydávání tiskovin a další aktivity
partnerů z více zemí.

Nejlepší dévédéčko je o Ústeckém kraji
M

imořádný úspěch zaznamenal
Ústecký kraj v prestižní soutěži Náš kraj, kterou letos již posedmé
uspořádalo pražské Vydavatelství
C.O.T. Media s.r.o. Do tří kategorií

soutěže Náš kraj 2008 se letos přihlásilo na šest desítek subjektů vydávajících propagační materiály o cestovním ruchu, turistice, rozvoji služeb,
těch, jež přibližují zajímavosti čes-

Např. obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku. Podpořena může být lázeňská infrastruktura, revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví,
výstavba a modernizace lehkých sezónních ubytovacích zařízení, výstavba
nových či přístavba rozšiřující ubytovací či stravovací kapacity, rozvoj informačních a rezervačních systémů a vytváření regionální sítě informačních
center, podpora marketingu a propagace akcí regionálního významu aj.

Kdo můž žádat o dotace

Jaké projekty jsou z ROP ﬁnancovány?

S

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

kých regionů. V pondělí 1. 12. převzal Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu odboru regionálního
rozvoje krajského úřadu v pražském
Veletržním paláci ocenění za 1. mís-

to v kategorii Nejlepší multimediální
prezentace na CD nebo DVD. Cenu
předával ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška a majitelka vydavatelství C.O.T. Media Eva
Frindtová. „Dévédéčko“ Průvodce
Ústeckým kraje bylo realizováno ve
spolupráci se studiem Video Report
v nákladu dvou tisíc kusů a je plné
nádherných pohledů do nejzajímavějších lokalit našeho regionu členěného podle sedmi okresů. Bylo
vyrobeno s výběrem tří jazykových
komentářů – česky, německy a anglicky. Průvodce Ústeckým krajem
bude sloužit jako jeho prezentace
na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, kterých se
i příští rok tradičně zúčastní.
Náš region byl úspěšný i v dalších
dvou kategoriích: v ktg. Nejlepší jednotná kampaň obsadilo město Chomutov 3. místo, v soutěži Nejlepší
turistický produkt zvítězila o. p. s.
České Švýcarsko s turistickým balíčkem Tramvají do skal a hned na
2. místě bylo město Klášterec n.O.

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
4.2 Zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
Podrobné informace včetně plného textu Výzvy a termínů
pro předkládání žádostí k jednotlivým oblastem podpory naleznete
na internetových stránkách:
www.nuts2severozapad.cz nebo www.strukturalni-fondy.cz
Bližší informace k Regionálnímu operačnímu programu NUTS II
Severozápad a vyhlášeným výzvám můžete získat také přímo na
Oddělení administrace projektů Úřadu Regionální rady Severozápad
v Ústí nad Labem nebo v Karlových Varech. Kontakty na příslušné
Oddělení administrace projektů naleznete na internetové adrese
www.nuts2severozapad.cz v sekci Kontakty.

Slevy s Rodinnými pasy

Přicházíme k vám s konkrétní formou pomoci rodinám s dětmi. Nepůjde jen o nabídku slev, ale také
o zábavu, soutěže nebo společná
setkání se sportovní nebo kulturní
tématikou. Vyžádejte si slevový katalog! Děkujeme za váš zájem o informace nebo registraci v projektu.
Věřím, že plně využijete potenciál
projektu Rodinné pasy.

V

Ústeckém kraji se snažíme
dlouhodobě
spolupracovat
a podporovat aktivity dětí a mládeže. K této aktivní pomoci se připojily
Rodinné pasy, které nabízejí slevový
systém pro rodiny s dětmi do osmnácti let. Jsem srdečně rád, že náš
region je další lokalitou, kde projekt
osloví zájemce o slevy při nákupech,
návštěvách kulturních akcí a objektů nebo aktivním trávení volného
času. To vše na území České republiky, Slovenska a Dolního Rakouska.

Radek Vonka,
člen Rady Ústeckého kraje,
patron projektu
Návod k registraci, včetně
varianty registrace on-line
formulářem, nabízí internetová stránka www.rodinnepasy.
cz. Možná je také registrace
poštou na adrese: Rodinné
pasy, P. O. BOX 130, 400 01
Ústí nad Labem s heslem na
obálce Rodinné pasy. Mailová
pošta: usti@rodinnepasy.cz,
telefon: 543 211 254

Ekomiliardy k zacelení jizev
V

Ústeckém kraji ﬁnišuje rozdělování tzv. 15 ekomiliard. Peněz,
která vláda uvolnila na sanaci krajiny poničené těžbou hnědého uhlí.
Deset a půl miliardy z této částky se
už vyčerpalo nebo je rozděleno mezi
projekty. Ty se staly tématem setkání
starostů obcí, kteří se sešli na Krajském úřadu Ústeckého kraje s pracovníky odboru kanceláře hejtmana, kteří tuto
agendu mají
na
starosti.
O tom, který
z projektů dostane peníze
z ekomiliard,
rozhoduje
meziresortní
hodnotící komise. Prioritu
dostanou ty
projekty, které mají obce připravené
až ke stavebnímu povolení. To znamená, že musí mít vypořádány především majetkové vztahy k pozemkům, na nichž chtějí stavby realizovat.
V současné době se bilancuje roční
práce na hodnocení projektů a připravuje nová aktualizace koncepce.
Obcím má být k dispozici i v elektronické podobě (www.15miliard.cz).

Tady by radnice měly najít veškeré
informace, původní koncepci, databázi a přehled všech projektů, které
jsou do koncepce zařazené. Nebude tu chybět ani statistika jak se
ekomiliardy čerpají. Další vysvětlivky
a metodiku ke směrnici najdou také
i na webových stránkách Ústeckého kraje. V minulém a letošním
roce bylo předloženo a schváleno
v mezirezortní komisi za
ÚK
celkem
10 projektů
za 126 mil.
Kč.
Jedním
z
prvních,
které realizovaly obce našeho kraje za
peníze z tohoto vládního
balíčku, je za 2,3 mil. Kč přemístění sousoší sv. Nepomuka v Mostě nedaleko děkanského kostela.
Z ekomiliard se bude ﬁnancovat
i nově vznikající jezero v Mostě.
Schváleným projektem je i cyklostezka v Březně u Chomutova. Tzv.
ekomiliardy jsou jedou z možností,
jak se dají zacelit jizvy po těžbě uhlí
v postižených oblastech.

ÚSTECKÝ KRAJ
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LEDEN

8. 9. První Rodinné pasy, speciální embosovanou plastikovou kartu s platností tří let, si v areálu zoologické zahrady v Ústí nad Labem převzali zástupci rodin. Ústecký kraj se stal prvním českým regionem, v němž mohou
8. 5. Pravidelnou veřejnou dopravu po Labi zahájila loď Porta Bohemica. rodiny s dětmi do 18 let využívat systém slev umožňující jí nakupovat se
V devět hodin ráno vyplula z litoměřického přístaviště na labském nábřeží slevami zboží nebo služby od ﬁrem, účastnících se projektu v České repod centrem města směrem na Lovosice, přístaviště v Píšťanech u Mariny, publice a k tomu na Slovensku a v Dolním Rakousku.
Velké Žernoseky a Vaňov u Ústí nad Labem.

KVĚTEN

21. 5. Ústecký kraj hostil dvoudenní výjezdní zasedání Vlády ČR. Na
programu jednání bylo mimo jiné vyplácení části dávek hmotné nouze
formou poukázek a více prostředků krajům postiženým těžbou, Vláda
schválila uvolnění 800 milionů korun ročně krajům, zatěžovaným těžbou
uhlí a produkcí tepelné energie. Vláda v této souvislosti také odsouhlasila
uvolnění páté tranže z tzv. 15 ekomiliard na zahlazení následků hnědouhelné těžby, neřešených do roku 1992.
26. 5. Ve zrekonstruovaném areálu někdejších opraváren zemědělské
mechanizace v Hrobčicích na Bílinsku zahájil činnost evropský závod
společnosti Shangai Maling, představující dosud největší investici z Číny
na území ČR.
28. 5. Již podruhé proběhl Den otevřených dveří Krajského úřadu Ústec1.1. Půldruhé hodiny po půlnoci se v chomutovské nemocnici ma- kého kraje. Stejně jako v jiných krajích se i v jeho ústeckém sídle během
mince Petře Tůmové narodil syn Roman Saufﬂet, první občánek šesti hodin vystřídalo několik set zájemců a zvídavých návštěvníků, kterým
Ústeckého kraje v roce 2008. Malý Románek dostal od Ústeckého dělali průvodce nejvyšší představitelé vedení kraje a úřadu.
kraje ﬁnanční dar ve výši 20 tisíc korun.

ČERVEN

2.1. V prostorách ústeckého krajského úřadu zahájila provoz jedna z celkem sedmadvaceti kanceláří pro jednodušší styk občanů s úřady v systé6. 6. Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2008 v Ústeckém kramu Czechpoint. Kancelář na jednom místě nabízí vyřízení výpisů z obji se stala obec Horní Podluží z Děčínska, která od hodnotitelské komise
chodního a živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí a výpis
získala Zlatou stuhu. Do letošního ročníku krajského kola se přihlásilo
z trestního rejstříku.
19 obcí. Krajské zastupitelstvo soutěžící obce odměnilo, rozdělilo mezi
ně 1 milion korun.
14. 1. Ve Velkém Šenově byl slavnostně zahájen čtyřiadvacetihodinový
provoz na výjezdovém pracovišti Zdravotnické záchranné služby, příspěv18. 6. Přes 1 500 mladých sportovců a také trenérů, vedoucích družstev
kové organizace Ústeckého kraje. Ve službách se v prostorách rekonstrua organizátorů se účastnilo krajských Her 1. Olympiády dětí a mládeže
ovaných v sídle místní jednotky sboru dobrovolných hasičů na náklady
středních škol Ústeckého kraje a již třetích Her Olympiády dětí a mládeže ze
Ústeckého kraje střídá 12 záchranářů a stejný počet řidičů.
základních škol. Souboje o medailová místa byly sváděny v 15 disciplínách.

ÚNOR

13. 9. Tisíce lidí se v Peruci na Lounsku zúčastnily 1. krajských dožínkových slavností. Připravila je Krajská agrární komora. Dožínky
nabídly tradiční slavnosti s výstavou zemědělství, řemesel a výrobců
z našeho regionu, jízdy alegorických vozů nebo předávání dožínkových věnců a kytic.

ŘÍJEN

3. 10. V sídle Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v Ústí nad
Labem-Všebořicích předali ministr vnitra Ivan Langer a hejtman Ústeckého
kraje Jiří Šulc dobrovolným hasičům z obcí Brtníky, Pnětluky, Hřivice-Touchovice, Chožov Třtěno, Malé Březno a Travčice novou moderní výstroj.
Jednalo se o část výstroje, kterou nechalo ministerstvo v počtu 33 330
30. 6. Děčínský zámek hostil účastníky přeshraniční konference „Česko- kusů ušít ze 147 kilometrů látky.
saské Švýcarsko a světové přírodní dědictví UNESCO: Jak dál?“ Účastníci
přijali prohlášení, v němž záměru zapsání unikátní přírodní oblasti na se- 7. 10. V Otvicích u Chomutova byla zahájena generální rekonstrukce prvznam světově významných přírodních památek UNESCO vyslovili maxi- ních 19 km silnic ve správě Ústeckého kraje, která bude hrazena z Regimální podporu.
onálního operačního programu Severozápad. Zahájení se dočkal projekt

ČERVENEC

„Rekonstrukce v úseku I/13 – Jirkov – Otvice – Havraň, silnice II/251“
v hodnotě 155,264 milionu korun s přiznanou dotací 143,619 milionů.

1. 7. Občanům nejen našeho regionu začal sloužit internetový Portál krizového řízení na adrese: http://pkr.kr-ustecky.cz/. Nabízí přehled informací
a návodů, jak reagovat v krizových situacích. Ústecký kraj je jediným krajem v republice, který obdobnou internetovou aplikaci veřejnosti nabídl.

18. 10. Vítězem krajských voleb se v Ústeckém kraji stala ČSSD. Zisk
79 219 odevzdaných hlasů – tj. 32,78% jí zajistil 22 křesel v 55 členném
fóru krajské samosprávy. K volebním urnám se 17. – 18. října dostavil
vysoký počet lidí.

4. 7. Slavnostním ceremoniálem v ústeckém hotelu Vladimir skončila anketa Autobusový dopravce roku 2008. Cestující vítězství přiznali společnosti ČSAD Semily. Hlasování o nejkvalitnějším smluvním dopravci kraje
probíhalo od 19. května 16. června prostřednictvím internetu nebo na
anketních lístcích.

24. 10. V Mostě bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Ležáky,
budoucího jezera „Most“. Jedná se o jeden z největších projektů rekultivací oblastí, z nichž bylo vytěženo uhlí. V horizontu 3,5 let bude ve vzdálenosti cca 2 km od „přesunutého“ kostela v Mostě vodní plocha rozsáhlejší
než Máchovo jezero, o rozloze cca 311,1 ha s objemem vody 68,9 milionu m3 o maximální hloubce 70 m.

SRPEN

5. 2. Celkem 16 řidičů, zaměstnanců Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, si poprvé v historii mohlo vyzkoušet extrémní podmínky
řízení automobilu v Centru výuky bezpečné jízdy na dráze tzv. mos- 18. 8. V Ústeckém kraji byl založen první krajský paralympijský tým. Česká
teckého polygonu. Na podzim výcvik pokračoval, počátkem listopa- federace Spastic Handicap sídlící v Teplicích převzala při této příležitosti
du školením prošlo dalších 24 řidičů.
dar kraje, mikrobus VW Crafter pro sportovce s handicapem a závěsný
vozík na sportovní náčiní, v celkové hodnotě 1,8 milionu korun. Sportovci
6. 2. Krajští zastupitelé schválili rozsah základní dopravní obslužnosti za- přivezli ze zářijových XIII. Paralympijských her v Pekingu 9 medailí.
jišťované drážní dopravou pro Ústecký kraj v letech 2009 – 2026. Konstatovali, že kraj může ve vlakové dopravě objednávat spoje v rozsahu 10,53 23. 8. Kolem dvou a půl tisíc lidí se předposlední srpnovou sobotu vypravimilionu km.
lo na mostecké letiště na historicky první Den záchranářů Ústeckého kraje.
Představili se tu profesionální i dobrovolní hasiči, policisté, zdravotničtí
19. 2. První projekty rekonstrukcí silnic za přibližně 920 milionů korun záchranáři a Armáda České republiky. Dary Ústeckého kraje jednotlivým
předložily Ústecký kraj a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje v rámci složkám integrovaného záchranného systému zde činily 8 milionů korun.
1. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad (ROP) pro oblast podpory 3.1 na rozvoj dopravní infrastruktury. Do konce roku bylo 28. 8. Ústecký kraj vydal malé česko – německé kapesní slovníky, urv rámci ROP Severozápad přiznána dotace 101 projektům. Smluvně byly čené zdravotníkům, policistům a hasičům. Knížečky rozdělené do tří
sjednány dotace ve výši více než 9,043 miliard korun.
barevně odlišených částí, kdy červená je určena hasičům, modrá policistům a žlutá zdravotnickým záchranářům, obsahují základní profesní
slovíčka a výrazy.

LISTOPAD

1. 11. Také v Ústeckém kraji musí řidiči vyrážející do hor počítat s novou
dopravní značkou, nařizující povinnou zimní výbavu, ať už zimní pneumatiky nebo například sněhové řetězy. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
jednala v průběhu podzimu s radnicemi v regionu o 39 lokalitách, kde by
kruhová modrá značka s piktogramy automobilu a sněhové vločky měla
povinný úsek označovat.

BŘEZEN

12. 3. Míru solidarity s pozůstalými nad ztrátami osmi rodinných příslušníků, kteří tragicky zahynuli 13. února u Postoloprt, vyjádřil Ústecký kraj
rozhodnutím darovat na speciální účet města Postoloprt 80 tis. Kč. Dar byl
určen do sbírky na nezaopatřené děti, které při neštěstí ztratily jednoho
ze svých rodičů.

ZÁŘÍ

21.03. Teplický Maskaron hostil 5. Reprezentační ples Ústeckého kraje. Symbolický šek na 104 541 korun, polovinu z výtěžku plesového
vstupného, převzal ředitel teplického Domova důchodců Jan Žák. Za
dobu pořádání krajských plesů bylo na ﬁnančních darech, sestavených
z příspěvků sponzorů a z výtěžků vstupného, shromážděno 792 tisíc
korun.

26. 11. Jana Vaňhová z ČSSD byla krajskými zastupiteli zvolena
hejtmankou Ústeckého kraje pro období let 2008 – 2012. Ve funkci
vystřídala Jiřího Šulce, který byl v čele kraje po první dvě volební
období. Součástí ceremoniálu bylo i symbolické předání krajského
praporu Jiřím Šulcem do rukou své nástupkyně.

PROSINEC

DUBEN

8. 12. V pondělí 8. prosince 2008 se konalo v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje slavnostní předání symbolických šeků příjemcům nadačních příspěvků Nadačního fondu Dalkia Česká republika. Fond
podpořil 33 projektů, díky nimž vzniklo 36 nových pracovních příležitostí.

11. 4. Celkem 130 cen za třídění domácího odpadu převzali v ústecké
ZOO obyvatelé Ústeckého kraje z rukou jeho zástupců. Do areálu zoologické zahrady bylo pozváno téměř tři tisíce lidí, vstup byl pro všechny,
kdo třídí odpad, zdarma. Meziročně došlo k zvýšení výtěžnosti tříděného
sběru o plných 35%.
11. 4. Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo další část projektu celkové přestavby silnice I/7 z Prahy do Chomutova směrem k německým hranicím.
Byly zahájeny výstavba čtyřpruhové komunikace ze stávající dvoupruhové
v úseku Bítozeves – Vysočany a výstavba mimoúrovňové křižovatky Vysočany, v celkové hodnotě 1,063 miliardy korun.

1.9. Do základních škol v Ústeckém kraji nastoupilo přes 9 300 prvňáčků. K prvnímu školnímu dni přáli prvňáčkům i nejvyšší představitelé kraje. Nevšední zážitek si ze školních lavic odnesli děti z Masarykovy ZŠ v Litoměřicích. Pozdravit je a popřát jim dobrý školní rok
přijel prezident ČR Václav Klaus.

8. 12. V novém složení začal působit Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. K prvnímu jednání se sešel v Klášterci nad Ohří.
V rámci jednání proběhla volba předsedy a místopředsedy Výboru Regionální rady. Předsedou Regionální rady byl zvolen Jiří Šulc, místopředsedou
Tomáš Hybner, který je zároveň předsedou Monitorovacího výboru ROP
Severozápad.

18. 4. V litoměřickém Domě kultury proběhl 6. ročník tradiční vinařské
výstavy Vinařské Litoměřice, její součástí byla již popáté soutěž českých,
moravských a zahraničních vín. Šedesátičlenná porota hodnotila rekordní
počet 450 tuzemských i zahraničních vín. Vinařům bylo předáno 20 zlatých a 102 stříbrných medailí.

3. 9. Jedinečný lékařský přístroj slavnostně uvedla do provozu Krajská
zdravotní a.s. Jde o centrum robotické chirurgie za 72 milonů korun, které umožní lékařům bez větších následků a rizik operovat zejména různá
nádorová onemocnění. Centrum je umístěné v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem.

10. 12. Rada Ústeckého kraje odsouhlasila přistoupení dalších smluvních autobusových dopravců k systému odbavování cestujících síťovou
integrovanou jízdenkou REGIONet ELBE – Labe, dokladem umožňujícím
celodenní cestování v kraji a v sousedním Sasku za jednu cenu a na jedno
odbavení. Rozšíří se tak územní platnost jízdenky.

ÚSTECKÝ KRAJ
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Betlémy v Teplicích opět po devíti letech

ětem, žákům a studentům,
kteří nemohou vnímat řeč
sluchem, se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání pomocí nebo
prostřednictvím znakové řeči,“ říká
Věra Váchová, odborná lektorka,
která vloni a letos vedla kurz znakové řeči pro zájemce z řad pedagogů,
kteří pracují na základních školách
praktických a speciálních, jejichž
zřizovatelem je Ústecký kraj a kteří
ve svých třídách vzdělávají sluchově postižené žáky. V prvním roce
projevilo zájem o zmíněný kurz 30
pedagogů. V praxi se seznámili se
základy znakového jazyka, s problematikou sluchově postižených žáků,
studentů nebo klientů a s možnostmi komunikace mezi sluchově postiženou osobou a slyšícími. Ve čtyřicetihodinové výuce se naučili také
rozpoznávat potřeby takto hendikeÚřední
spisy

Domácky
Eduard

povaných žáků. „Všichni obdrželi
osvědčení o absolvování kurzu,“
říká Hana Poloncarzová z odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, jehož
pracovníci za akcí stojí. Dodala, že
i letos byl o kurz znakové řeči mezi
učitelkami velký zájem. Jednadvacet
se přihlásilo do pokračovacího kurzu
a souběžně s ním probíhaly hodiny
také pro dalších třicet „začátečníků“ ze základních škol obecních,“
prozradila nám úřednice. Všechny
učitelky podle ní pilně procvičily znakovou řeč v hodinách a stejně tak
si připravovaly doma domácí úkoly
na zadané téma. Poznání znakové
řeči jim umožní nyní ve školách lepší
komunikaci s postiženými žáky, zároveň i s jejich rodiči. Všichni absolventi získali osvědčení, že znakovou
řeč ovládají.

Strojní část
vozidla

Cikán

Firma ve
Vodochodech

Souhlas

Český
herec

Citoslovce

Osmidenní Chanuka – Svátek světel

O

bčané židovského vyznání jsou neboť den začíná večerem. Celá
sdruženi například v Židovské Chanuka je radostným, veselým
obci Teplice. Dnes je jich v obci asi svátkem (oslavuje se vítězné povstání vedené Judou
115. První Žid byl
zaevidován v TepMakabejským proti
Židovská obec Teplice
Syřanům okupujícím
licích v roce 1414,
Lipová 333/25
největšího rozkvě- e-mail: kehila@volny.cz Judau v 2. století
tu dosáhla teplická
př.n.l. (to ale podle
www.kehila-teplice.cz
„našeho“ kalendážidovská obec těsně před německou
ře, Židé teď mají rok
5769). Židé se setkáokupací. V době,
kdy se křesťané
vaní v synagogách či
modlitebnách a zpíchystají na vánoční
vají píseň (hymnu)
svátky, zapalují Židé
svíce na osmiramenma ´oz cur, děti
si hrají s drejdlem
né svícnu chanukia,
a to svící zvanou Pomocník. Cha- (káčou). Typickým jídlem v době
nuka, jinak též Svátek světel, patří Chanuky jsou koblihy, bramborámezi Vysoké svátky a letos zapálí ky, v nichž je místo česneku cibule,
první svíci Židé večer 21. prosince, pije se košer víno.
Bývalá
západoevropská
měna

Obec na
Teplicku

Hudební
těleso

Udělat
(angl.)

Kř. jm. Ramazzottiho

Španělský
muslim

Jihoamerické
velehory

Klíč (angl.)

Foglarova
románová
postava

Vzor
4. slovesné
třídy

Veřejnoprávní
televize
Inic. Rosického

1. díl
tajenky

Zn. stolní
vody

7. pád
zájmena
to

12 měsíců

Britské
míry

Druh

Zadní část
chodidla

Inic. herce
Vydry

Zn. elektroniky

Předložka

Jestli
(slov.)

Volání při
požáru

4. pád
podstatného
jm. vnuci

Akord
(angl.)
TV upoutávka

Čeleď

Velký
savec
Finské kř.
jméno

Ženské
křestní
jméno

Kruhový
útvar
Mýtické
zvíře

Evropan

Záchvat

Švédská
skupina

Ženský
zpěvný
hlas

Skříň

Ruská řeka

Dlouhá
kožešina
kolem krku

Schůze

Registrační
list

Starý
(angl.)

Mistr

Říp

Anglický
šlechtický
titul

Pružný
sterilní
materiál

Klouzavý
pohyb
Stovky

MPZ Kypru

Obojživelníci

Představy

Divadelní
role

Ženské kř.
jm.

Zpracovávat
obilí

Ucho
(angl.)

Plocha
slané vody

Pomníky

Inic. herce
Táborského

Int. Maritime Bureau

Puls

Citoslovce
tišení

Ivan (fr.)

Ukazovací
zájmeno

Inic. zpěv.
Villazóna

Pánský
časopis

Souhlas

Chem. zn.
astatu

Domácky
Lolita

2. díl
tajenky

Místnosti
určené
k bydlení

Uzenina

Mnich

Výrobce
mléčných
výrobků

Kulturní pozvánky
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Karel Čapek – 70. výročí spisovatelova úmrtí, Radka Váňová – z děl
mladé básnířky (obě výstavy v budově v ul. W. Churchilla 3 až do
6. ledna 2009;
Pozastavení v uspěchané době
– karikaturistka Oli Pazerini – ve
V. Hradební 49, až do 6. ledna.
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 2008 až do 10. ledna
2009, hlavní budova.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Vánoce v muzeu, až do 4. ledna,
radnice. Betlémy historické a současné.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Merkur – žijící legenda, až do
ledna 2009, výstavní místnosti. Výstava představí legendární a svou
koncepcí nadčasovou stavebnici
MERKUR.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jiří Šalamoun, až do 22. února
2009. Vánoční výstava známého
výtvarníka.

Křížovka o ceny

Chem. zn.
selenu

Solmizační
slabika

Úder
v boxu

Komunikace

?

Orgán
zraku

Chem. zn.
lithia

Eden

Šumivé
víno

Dopravní
prostředek

SPZ Benešova

Krysa
(angl.)

Ukazovací
zájmeno

Inic. herce
Töpfera

3. díl
tajenky

ÍZ

„D

V

Znakovou řeč učitelky
zvládly na jedničku

časné době probíhá obnova otočné konstrukce krovu, palečního
kola, větrného kola, brzdy a souvisejících mechanismů. Válcová
budova mlýna má průměr 10,5 m
a je vysoká 14 m. Je vybudována
z kamenného zdiva a zastřešena kuželovitou střechou otočnou
o 360°. Nejstarší obrazová zpodobnění mlýna jsou z počátku minulého století. Ústecký kraj na obnovu tohoto vzácného díla přispěl
částkou 200 tisíc Kč. Povězte nám,
kde se tato zajímavost konkrétně
nachází? Vaše odpovědi čekáme do poloviny ledna 2009 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.

K

neuměli ani číst. Byli to oni, kdo
v roce 1560 postavili první betlém
v Praze v kostele sv. Klimenta. A tak
zvyk stavět v kostelech betlémy se
začal rozšiřovat i u nás. Ovšem jen
do té doby, než císař Josef II. jej prohlásil za nedůstojný a naivní a betlé-

dálo se nám, že otázka z minulého fotokvízu bude pro
vás tvrdším oříškem, ale nakonec
z bezpočtu vašich správných odpovědí jsme se přesvědčili, že nikoho nezaskočíme. Kostel zasvěcený
sv. Petru a Pavlovi na Mírovém
náměstí v Bílině, jehož založení se
vztahuje k počátku 12. století, byl
opravdu tou správnou odpovědí.
Tentokrát od nás dostane dárek
Simona Hnízdová z Bíliny, Květa Šebestová z Vroutku a Jiřina
Munzarová z Budyně nad Ohří.
Dnes se fotograﬁí vydáme na Děčínsko, kde se nachází vzácný, jeden z mála dochovaných větrných
mlýnů. Jako jediný v Čechách má
zachovanou část vnitřního vybavení a pro své unikátní pětilopatkové
hnací větrné kolo je zvláštností
překračující hranice země. V sou-

TO

vyk stavět betlémy se dostal do
českých zemí v 16. století. Zásluhu na tom má františkánský řád
a jezuité. Byli to prý žáci sv. Ignáce,
kteří záhy pochopili význam ﬁgurativního umění pro vzdělávání nejširších mas prostých lidí, kteří často

Z

FO

Z

Hradci, v Příbrami, nebo v Ústí nad
Orlicí obdivovat zručnost našich
předků i současníků, kteří chápou
stavění betlémů jako svůj koníček
a vytvářejí skutečné skvosty. Své zastoupení tu máme i my, z Ústeckého
kraje. K nejznámějším betlémářům
patří Jiří Šafránek z Litvínova-Janova nebo Jan Kudrna z Brandova
i Jakub Rom z Vejprt, ale také Alena
Kartáková z Krupky,“ říká kurátorka. Část z umu šikovných „betlemářů“ můžeme obdivovat a detailně si
prohlédnout až do 2. února 2009.
Do Regionálního muzea v Teplicích,
kam vás zveme, se betlémy vrátily
po dlouhých devíti letech. Přes sto
exponátů je k vidění v bývalé jízdárně. Jejich autoři si pro výrobu tohoto nejrozšířenějšího vánočního zvyku vybrali rozličné materiály. Kromě
dřeva je tu zastoupený papír, sklo,
kukuřičné šustí, slané těsto, keramika a další. Jsou tu betlémy historické i díla současná. V čase adventu,
vánočním i novoročním se prohlídka takových lidových skvostů přímo
my v kostelech zakázal. Lidé se však nabízí.
Regionální muzeum v Teplicích,
nechtěli tohoto oblíbeného umění
vzdát. A proto se betlémy z koste- p.o. Ústeckého kraje, má otevřeno
lů přestěhovaly do domovů. Podle kromě pondělí každý den, včetně
Pavlíny Bouškové z teplického regi- neděle. V úterý až pátek od 12 do
onálního muzea (kurátorky výstavy 17 hodin, v sobotu a neděli od 10
betlémů) se v různých oblastech do 12 hodin a po hodinové přestávnaší vlasti vytvářely celé betlémář- ce od 13 do 17 hodin. Vydejte se
ské tradice. „Dnes můžeme v okolí za symbolem, který, ač byl na čas
Králíků na Královéhradecku, v Or- vytlačen vánočním stromkem, se
lických horách, Jeseníkách, Krko- pro svoji ojedinělost a živou tradici
noších, v Třešti, Třebíči, Jindřichově k lidem opět vrátil.

Fotokvíz

Norská
vesnice

Hama, Ese

T

radičně několik set většinou
správných odpovědí přišlo maily
i na korespondenčních lístcích od
čtenářů Krajských novin Ústeckého kraje se zněním tajenky křížovky a odpovědí na otázku z ní: Kde
se můžete setkat s touto dopravní
značkou (?). Na vybraných silnicích
I., II. i III. třídy například v okresech
Ústí, Teplice, Most a Chomutov i na
dálnici D8 (a na dalších úsecích v celé
ČR). Odměny, respektive výhry, obdrží v nejbližší době: M. a R. Novotných z Bíliny, Věra Kováčová z Litoměřic a Vlastimil Jura ze Salmova
(Mikulášovice). 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 úspěšné luštitele odměníme opět
hezkými knihami o Ústeckém kraji.
Pište co nejdříve, nejpozději však
do středy 14. ledna 2009 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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