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Krátce
● Míra nezaměstnanosti v našem kraji meziměsíčně stoupla na
konci ledna na 11,2 procenta a je
tak přibližně na stejné výši jako
před rokem. V evidenci úřadů
práce v kraji přibylo proti prosinci
4 024 osob, celkový počet lidí bez
práce včetně nemocných a žen na
mateřské dovolené je 49 681.

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

ročník 8

Ústecký kraj řeší aktivně dopady krize
Otevřený dopis ministrům
Nečasovi a Římanovi

● V hustotě hypermarketů
jsou v ČR velké regionální rozdíly.
Nejvíce jich je v Karlovarském, Ústeckém (143 m2 na tisíc obyvatel)
a Moravskoslezském kraji, naopak
nejméně na Liberecku, Vysočině
a ve středních Čechách. Vyplývá
to z průzkumu, který zveřejnila
společnost Incoma Research.

P

● Nemocnice Chomutov chce
od března zprovoznit větší parkoviště uvnitř svého areálu. Proti
dřívějšku bude mít o 80 míst navíc. Poplatek bude pravděpodobně jako u nemocnice v Ústí nad
Labem – prvních 20 min. zdarma
a za každou načatou hodinu 10
Kč. Vedení nemocnice chce zlepšit parkování i v blízkém sousedství vlastní budovy.

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás v souvislosti s propouštěním v závodě IPS
Alpha Technology Europe, který
stojí v strategické průmyslové
zóně Ústeckého kraje Triangle.
Musím konstatovat, že propouštění čtyř stovek zaměstnanců
mě nemile překvapilo. Vzhledem
k tomu, že IPS Alpha získala investiční pobídky, předpokládám,
že masové propouštění, ke kterému dochází, musela společnost s Vaším ministerstvem projednávat.
Ústecký kraj strategickou průmyslovou zónu Triangle vybudoval jako významný nástroj na snížení nezaměstnanosti a ze svého
rozpočtu do ní investoval 250
milionů korun. Své povinnosti, ke kterým se zavázal v kupní
smlouvě o prodeji pozemků oběma japonským investorům v zóně
z roku 2006, beze zbytku splnil.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o strategické investory, jejichž
příchod projednávala vláda, která
též rozhodovala o přidělení investičních pobídek, nemá Ústecký
kraj žádnou možnost vyžadovat
plnění slibů investorů v oblasti

● Podkrušnohorské gymnázium Most zahájilo realizaci
projektu
spoluﬁnancovaného
Evropským sociálním fondem.
Projekt v Ústeckém kraji usnadní
výuku témat souvisejících s ekologií a nabídne pedagogům metodické příručky zaměřené na
praktickou a teoretickou stránku
problematiky životního prostředí
či webové rozhraní pro sdílení
příprav na vyučovací hodiny.
● Výročí UJEP – Slavnostní zasedání vědecké rady Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně u příležitosti
55. výročí vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji a 140.
výročí úmrtí J. E. Purkyně se uskutečnilo 19. 2. v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí n.L.

řinášíme plné znění otevřeného dopisu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové dvěma
ministrům Vlády ČR – ministrovi
práce a sociálních věcí Petru Nečasovi a ministrovi průmyslu obchodu Martinu Římanovi. Dopisy
byly shodného znění:

Koncem ledna navštívila hejtmanka Jana Vaňhová a její náměstek Arno Fišera průmyslovou zónu Triangle na
Žatecku a setkali se tu rovněž s Johnem J. P. Conlonem, generálním ředitelem Hitachi Home Electronics (Czech),
který je našem snímku uprostřed. U dalšího japonského investora, ﬁrmy IPS Alpha, jednala představitelka kraje
s ředitelem Sunao Kaiedou.

Triangle: Dopis hejtmanky dvěma ministrům
O
tevřeným dopisem se na členy
Vlády České republiky, ministra průmyslu Martina Římana a ministra práce a sociálních věcí Petra
Nečase ve středu 18. února 2009
v souvislosti s ohlášeným propouštěním v závodě společnosti IPS Alpha Technology Europe s.r.o, umístěným ve strategické průmyslové
zóně Triangle, obrátila hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Snižovaní stavu zaměstnanců

v IPS Alpha Technology Europe
s.r.o. projednala Jana Vaňhová 19.
února v sídle ﬁrmy s představiteli japonské společnosti. Zástupci ﬁrmy

Sadatoshi Fujikura a Sunao Kaieda
potvrdili, že ﬁrma dala výpověď 407
zaměstnancům. Schůzku svolali japonští investoři, kteří tak reagovali

na otevřené dopisy hejtmanky, zaslané českým ministrům. V průběhu
jednání bylo hejtmance vysvětleno,
že dání dalších výpovědí ﬁrma neplánuje. Zatím prý reagovala na
sezónní útlum odbytu, podpořený
následky celosvětové hospodářské
krize. „Byla jsem ujištěna, že jakékoliv případné další podobné kroky
budou konzultovány i s vedením
Ústeckého kraje,“ sdělila hejtmanka po schůzce.

tvorby a udržení nových pracovních míst a výši proinvestovaných
prostředků. Pokud tedy dochází
k situaci, že ﬁrma v zóně bude
propouštět stovky zaměstnanců,
považovali bychom za samozřejmé, že k jednání o propouštění
budou alespoň přizváni zástupci
kraje a bude přihlédnuto také
k jejich názoru. Zvláště v situaci,
kdy v naší zemi propuká ekonomická krize, jejímž následky bude
pravděpodobně nejvíce postižen
právě Ústecký kraj.
Druhý investor v zóně Triangle,
ﬁrma Hitachi Home Electronics
(Czech), podle našich informací přistupuje k několikatýdenní odstávce
výroby, která v IPS Alpha předcházela propouštění. Žádám vás
proto, aby v případě, že vás i tato
ﬁrma požádá o jednání o možném
propouštění zaměstnanců, resp.
o změně podmínek přiznané investiční pobídky, byl na jednání pozván i Ústecký kraj, nebo alespoň
požádán o vyjádření.
V balíku navrhovaných vládních
opatření byla zmíněna možnost,
že vláda ﬁrmám s odbytovými
problémy přispívala na platy zaměstnanců až 80 procent pod
podmínkou, že jim zaměstnavatel
zajistí rozšíření kvaliﬁkace, školení a podobně. Dávám proto na
zvážení, zda by se tato praxe nemohla aplikovat právě ve ﬁrmách
působících v Trianglu.
S pozdravem Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje

Operátoři na linkách 150 a 112 jsou stále připraveni

Jak na
nezaměstnanost

J

H

edním z nejdůležitějších pracovišť Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, sídlícího v Ústí nad Labem-Všebořicích, je
operační středisko. Jeho činnost hejtmance
Janě Vaňhové přiblížili velitelka operačního
střediska Alena Ondrušová a operační technik
Miroslav Jaroš. Obyvatelům Ústeckého kraje
slouží moderní pracoviště, přijímající na linkách 150 a 112 hlášení o požárech, dopravních nehodách nebo o situacích spojených
s ohrožením zdraví v několika jazycích. Operátoři linek jsou schopni elektronickou cestou
okamžitě kontaktovat další účastníky systému, tedy Policii České republiky nebo Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Operační technici pak s pomocí moderní
komunikační i výpočetní techniky mohou jednotkám vysílaným do terénu předat všechny
důležité informace, včetně souřadnic, rozsahu
a povahy škod, o zraněných a řadu dalších.
Operační středisko Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje je jedním z nejvytíženějších v České republice. Jen na čísle 112 zaznamenali operátoři v loňském roce 545 444
hovorů, což denně představuje v průměru
1 490 telefonátů. I přes zdokonalení techniky,
umožňující identiﬁkovat volající, neubývá telefonátů s hlášením ﬁktivních událostí. Jejich
původce se však daří odhalovat a postihovat
ve spolupráci s policií stále častěji.

ejtmanka Jana Vaňhová přijala
v úterý 10. února ve své kanceláři ředitele všech sedmi okresních Úřadů práce Ústeckého kraje.
„Chtěla jsem se podrobně seznámit
s dosavadními dopady ekonomické
recese na trh práce v našem kraji
a zeptat se ředitelů, jak odhadují
vývoj v nejbližších měsících,“ vysvětlila hejtmanka důvody schůzky
se šéfy pracovních úřadů. Ředitelé
Janu Vaňhovou informovali o počtu nezaměstnaných v jednotlivých
okresech kraje. Všichni potvrdili nárůst počtu lidí bez práce na konci
roku a obávají se dalšího zvyšování míry nezaměstnanosti. Zároveň
však uváděli, že neočekávají, že by
se nezaměstnanost propadla ke
svým historickým maximům z devadesátých let.
Na závěr schůzky se představitelka kraje se zástupci pracovních
úřadů dohodla, že ji ředitelé budou
každý měsíc informovat o vývoji na
trhu práce, o počtu nezaměstnaných, volných pracovních místech
a upozorňovat ji na možná rizika
v této oblasti.
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Z jednání rady
V

e středu 11. února po desáté
zasedla Rada Ústeckého kraje (3. volebního období). Značnou
část projednávaných bodů tvořila
vyjádření podle zákona o vlivu na
životní prostředí. Mezi nimi rada
projednala oznámení společnosti
ČEZ a.s. o výstavbě paroplynového zdroje o výkonu 880 MWe
v Elektrárně Počerady. Rada
společnost požádala předložené
podklady dopracovat z hlediska
ochrany ovzduší a také energetické bezpečnosti. Společnost ČEZ
a.s. předložila kraji k posouzení
také záměr komplexní obnovy
elektrárny Prunéřov II o výkonu 3 x 250 MWe. V tomto
případě Rada Ústeckého kraje se
záměrem souhlasila, s tím, že požaduje vyhodnotit možné dopady
na životní prostředí okolních obcí
a veřejné zdraví. Kladně se krajští radní postavili také k záměru
města Litoměřice na zprovoznění Geotermální teplárny Litoměřice s kogenerační výrobou
elektřiny. Tato teplárna bude
zajišťovat výrobu tepla a elektřiny geotermální energií získanou
z vody cirkulující ze tří vrtů hlubokých 4 – 5 kilometrů. Ve vrtech
bude cirkulovat upravená labská

voda ohřátá na 170 – 205oC. Zařízení nebude produkovat žádné
emise škodlivých látek, žádné odpadní vody ani žádné jiné odpady. Radní kraje se také seznámili
s plánem péče o Přírodní rezervaci Černý rybník na Mostecku
do roku 2015. Záměr nově vyhlásit ve změněných hranicích přírodní rezervaci Černý rybník byl
odsouhlasen radou kraje již na
začátku loňského roku. Předmětem ochrany navrhované přírodní
rezervace je ochrana zachovalého
ekosystému vrchoviště s mohutnou vrstvou rašeliny a na něj vázaných druhů rostlin a živočichů.
Navržené ochranné podmínky
umožňují dosavadní způsoby
a rozsah využívání území i rozvoj
šetrných forem individuální rekreace a turismu. Vedle životního
prostředí se radní zabývali také
žádostmi o dotaci do Regionálního operačního programu
NUTS II Severozápad. Odsouhlasili podání žádostí například
k projektům dostavby gymnázia
v ústecké Jateční ulici, dostavby
teplické konzervatoře nebo přestavby budov pro účely Evropské
knihovny Severočeské vědecké
knihovny v Ústí nad Labem.

Aktuality • Informace
Poděkování ústecké nemocnici

V

první únorové dekádě obdržela hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová dopis od inženýra Pavla Hrozy z Varnsdorfu,
který v něm vyslovuje dík lékařům
a personálu Masarykovy nemocnice, jež je odštěpným závodem
Krajské zdravotní, a.s. Tu, jak známo, vlastní jako jediný akcionář
Ústecký kraj.
Pan inženýr Hroza v dopise informuje paní hejtmanku o situaci
kolem hospitalizace manželky na
porodnickém oddělení ústecké
nemocnice, kam byla převezena

už 1. ledna t.r. Předčasný porod
malé Terezky se udál ten den před
půlnocí, a to díky precizní práci
všech na porodnickém oddělení.
„Chtěl bych tímto ocenit skvělou a obětavou práci všech lékařů
a sester na oddělení porodnice
a na jednotce intenzivní péče a poděkovat jim za záchranu života mé
manželky a dcery, za výbornou péči
a osobní přístup po celou dobu jejich hospitalizace. Terezka je s námi
dnes již týden doma (dopis odeslán
8. 2.) a dělá nám jen samou radost,“ píše mj. pan Hroza.

Blahopřání a dík Dušanu Špičkovi

H

ejtmanka Jana Vaňhová přijala
nedávno Dušana Špičku, ředitele Regionálního muzea v Teplicích, krajské příspěvkové organizace. Na setkání byli také radní kraje
Jana Ryšánková, která má v gesci
mimo jiné oblast kultury, a vedoucí
odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu Petr Novák.
Hejtmanka ocenila dlouholetou
práci pana Špičky, která byla v závěru minulého roku zvýrazněna
Cenou ministerstva kultury ČR za
přínos k rozvoji české kultury v roce 2008. Také Jana Vaňhová spolu
s radní Janou Ryšánkovou poděkovaly Dušanu Špičkovi za jeho

dlouholetý přínos k rozvoji kultury
našeho kraje. Například za to, že
se pod jeho vedením vypracovalo
Regionální muzeum v Teplicích
mezi centrální muzejní instituci
Ústeckého kraje nejlépe obsazenou špičkovými odborníky. Všichni
zúčastnění hovořili také o co nejširším využití stálých muzejních expozic pro naši veřejnost (až 25 tisíc
návštěvníků ročně), o publikační
a odborné činnosti pracovníků
muzea nebo o jeho součásti – Muzeu v Krupce či depozitáři v Sobědruhách. Na snímku je Dušan Špička spolu s Janou Vaňhovou (vlevo)
a Janou Ryšánkovou.

Krajský ples už za 14 dní!
K

aždý opravdový lev salonů, milovník tance, hudby a společnosti má jistě ve svém diáři u soboty
14. března červeně poznamenáno:
20 hodin, Dům kultury Litoměřice.
Právě tady si totiž dají dostaveníčko
osobnosti Ústeckého kraje, aby si
zatančily a pobavily se na plese Ústeckého kraje. V první řadě tu bude
hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová, která osobně přivítá každého návštěvníka plesu. Krom paní
hejtmanky tu bude také její zástupce Pavel Kouda a další členové

Rady Ústeckého kraje. Na ples přijali pozvání také poslanci a senátoři
za Ústecký kraj a další osobnosti
veřejného života Ústeckého kraje. Nebojte se, nepůjde jen o ples
pro vyvolené. Vždyť například něco
jako VIP vstupenky zdarma tu neexistují. Každý si lístky musí koupit
za své. Výtěžek ze vstupného bude
opět věnován na dobročinné účely.
Tentokrát utržené peníze dostane
Centrum sociální pomoci v Litoměřicích. Pokud se rádi dobře bavíte
a zároveň chcete pomáhat potřebným, neváhejte a vydejte se do litoměřického kulturního domu nebo
na Krajský úřad Ústeckého kraje
pro vstupenku.
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Můj názor

Nabízejí naše školy dostatek míst
pro řemeslníky?
J

e v Ústeckém kraji dostatečně pestrá nabídka učebních či
studijních oborů v učilištích a na
středních odborných školách pro
budoucí řemeslníky a technicky
vzdělané mladé lidi? Otázka, kterou jsme položili v naší tradiční
rubrice třem zastupitelům kraje.
Tady jsou jejich odpovědi:

Petr
Jakubec
(ČSSD)
člen Rady
Ústeckého
kraje

Ano, nabídka oborů vzdělání technicky zaměřených je v Ústeckém
kraji dostatečně široká. V současné
době nabízejí střední školy dvaatřicet oborů takzvaných učebních,
tedy oborů vzdělání zakončených
závěrečnou zkouškou s výučním listem po třech letech studia a dalších
38 oborů čtyřletých, které jsou zakončeny maturitní zkouškou. Jednou věcí je dostatečně široká nabídka oborů vzdělání, druhou pak
zájem zejména žáků posledních
ročníků základních školy o získání
vzdělání a kvaliﬁkace právě v těchto oborech. Jako oběť nezájmu
lze uvést obor malíř či podlahář,

které se nepodařilo za poslední tři
roky otevřít ani jedné z nabízejících
středních škol. Skutečnost, že náš
Ústecký kraj, potažmo ﬁrmy, které
v kraji působí, potřebují technicky vzdělané odborníky, a že počet
absolventů požadovaných oborů je
dlouhodobě neuspokojivý, reﬂektovaly jako první velké stavební a strojírenské ﬁrmy, které nabídly žákům
zajímavé motivační a stipendijní
programy. Ani kraj nezůstává pozadu a připravuje stipendijní program
pro nejohroženější technické obory vzdělání, který by měl vstoupit
v život již pro žáky prvních ročníků
vybraných oborů v září 2009. Ze
zkušeností škol, které spolupracují
s motivujícími ﬁrmami víme, že tento postup se potvrdil jako účinný,
neboť zájem o podporované obory
se opravdu zvýšil. Podařilo se otevřít
celé třídy, někdy i dvě v prvním ročníku, například v oborech zámečník, ale i v dalších oborech, které
náš region potřebuje.

Vlastimil
Doležal
(ODS)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Ústecký kraj je historicky silně zaměřen v oblasti výroby na energetický,
chemický a strojní průmysl. S tím
jsou logicky také spjaty návazné
činnosti servisních podnikatelských
subjektů a tím také poměrně stálá
a trvalá poptávka po absolventech
řemeslných a technicky zaměřených
oborů. Není proto divu, že nabídka
vzdělání v řemeslech a technice je
v našem kraji dlouhodobě velmi široká a pestrá.
V každém ze sedmi okresů tak
najdeme střední školy s poměrně
širokou nabídkou oborů pro stavebnictví, strojírenství, elektrotechniku či energetiku. Poněkud užší je
nabídka pro obory chemické, které
se dnes vyučují pouze v ústeckém
a mosteckém okrese a také dřevozpracující obory nejsou příliš v nabídce škol zastoupeny. Podstatně
větším problémem než pestrost nabídky je stále nedostatečný zájem
žáků základních škol a jejich rodičů o vzdělávání v těchto oborech.
Řada technických škol proto nevyučuje žáky ve ﬁrmami velmi žádaných oborech především z důvodu
malého zájmu. A to i přes několik
let trvající zvýšený zájem zaměstnavatelů o šikovné řemeslníky a technicky kvaliﬁkované pracovníky.
Situace se začala zlepšovat v posledních několika letech, v nichž
řada ﬁrem začala znovu nebo nově
spolupracovat se středními školami formou ﬁnanční podpory žáků

Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Ú

stecký kraj v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OPVK) má
možnost rozdělit do roku 2013 více
než 51 milionů euro, z nichž 85%
je ﬁnancováno z Evropského sociálního fondu a 15% ze státního
rozpočtu České republiky. Globální
granty, které kraj administruje, jsou
zaměřeny na podporu počátečního,
tj základního a středního vzdělávání včetně vzdělávání dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Granty poslouží i vzdělávání
učitelů a ostatních pracovníků škol
a školských zařízení v Ústeckém
kraji. V současné době se realizuje
prvních 27 projektů podpořených
v 1. a 2. výzvách v celkové částce
téměř 345 milionů. Ústecký kraj stanovil prioritní oblasti, ke kterým patří především podpora technického
vzdělávání. Jedním z projektů je například Podpora řemesel, jehož realizátorem je Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště Roudnice

nad Labem, příspěvková organizace
kraje. Projekt je zaměřen právě na
propagaci řemeslných oborů pro
žáky základních škol. Na realizaci
se kromě SOŠ a SOU Roudnice nad
Labem podílejí další odborné školy
z Ústecké kraje a Krajská hospodářská komora. Problém nedostatku
pracovních sil ve stavebnictví a propagaci staveních oborů se snaží
řešit projekt Okresní hospodářské
komory v Ústí nad Labem ve spolupráci s Integrovanou střední školou
stavební v Ústí nad Labem. Významnou oblastí je také podpora environmentálního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, v které
kraj podpořil projekty za téměř 45
milionů Kč. Jedním z realizovaných
projektů je projekt Střední školy
energetické a stavební Chomutov,
který je realizován s Českou zemědělskou univerzitou a je zaměřen na
zpracování výukových modulů jako
např. Ovzduší, Obnovitelné zdroje a další. V rámci projektu budou

také pořádány tzv. projektové dny
pro žáky a jejich učitele, které se budou konat přímo v terénu. Jiný projekt v oblasti environmentu realizuje
Gymnázium Most. V oblasti práce
se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami byl podpořen projekt
zaměřený na hiporehabilitaci, který
realizuje společnost Valdek o.p.s,
která již v plánovacím období 2004
– 2006 realizovala projekt s velkým
celorepublikovým úspěchem v této
oblasti. Na podporu vzdělávání učitelů a pracovníků škol je zaměřen
např. projekt Educa, který má pomoci pedagogům s e-learningem,
s jeho využíváním ve výuce a s tvorbou e-learningových kurzů dle vlastní potřeby.
Podpořené projekty jsou realizovány na území celého kraje nebo
s ohledem na speciﬁka oblasti,
v které se projekt realizuje. Do budoucna by kraj chtěl podpořit i malé projekty jednotlivých škol.
mč

i atraktivními nabídkami zaměstnání pro absolventy. Lze jen věřit, že
tento trend bude trvalý a přinese
v nejbližších letech zvýšený zájem
o studium řemeslných a technických oborů. Podle mých zkušeností
vím, že naše školy jsou na tento zájem připraveny.

Petr Brázda
(KSČM)
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Ústecký kraj má jeden nepříliš lichotivý primát, nejnižší procento
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel
v České republice. Nově se objevuje další problém, chybí i řemeslníci
a středoškoláci, technicky vzdělaní
odborníci. Zatímco vysokoškoláky
kraj podporuje vypisováním krajských stipendií, středoškolské kategorie zatím podporovány nejsou.
S rozvojem nových průmyslových
zón stoupají i požadavky zaměstnavatelů na tuto skupinu odborníků. Chybí však i zedníci, obkladači,
instalatéři, elektrikáři. Protože část
odborníků u nás suplují zahraniční
pracovníci, může se stát, že s jejich odchodem, v důsledku hospodářské krize, problém nedostatku
odborníků naroste.Jednou z cest,
jak změnit nepříznivý ukazatel je
i ﬁnanční podpora učňů a středoškoláků formou stipendia a dalšími
formami pobídek.
Tuto skutečnost si Klub zastupitelů
KSČM uvědomoval již v roce 2003
a navrhoval rozšířit stipendium i na
středoškolskou a učňovskou kategorii. K tomuto návrhu se vrací až
nové zastupitelstvo a bude hledat
cesty k změně nepříznivého stavu..
Každá podpora bude dobrá, ať už
formou stipendia nebo příspěvku
na dopravu. Oba návrhy jsou pro
náš klub přijatelné. Současná hospodářská krize zasáhne výrazně
i rodiny učňů a středoškoláků. Určitě však bude potřebné zvýšit propagaci oborů, které by měly odstranit
nedostatek technicky vzdělaných
odborníků. Důležitá bude i pomoc
školám, které působí mimo velká
města. Oborů je dostatek, žáků
a studentů už méně. Významnou
úlohu při výchově chybějících odborníků by měli plnit i budoucí zaměstnavatelé.

Miliony pro integrovaný záchranný systém
P

očátkem února zasedala poprvé
v letošním roce Bezpečnostní
rada Ústeckého kraje (BRÚK). Bezpečnostní rada za řízení hejtmanky
Vaňhové, vloni jmenované nové
předsedkyně BRÚK – projednala
mimo jiné požadavky složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje, které se týkaly
především ﬁnanční podpory jejich
činnosti v letošním roce. „Jako
každoročně i v tomto roce obdrží
složky IZS příspěvek na dovybavení
svých pracovišť a zejména pomůcky pro činnost terénních pracovníků a záchranářů, a to v celkové
hodnotě 6 milionů korun,“ řekla
Jana Vaňhová. Jedná se například
o nákup terénního automobilu, pásového dopravníku materiálu, tzv.
železného koně, GPS do terénu,
ponorných čerpadel a systém přistávacích a navigačních světel pro V únoru jednala nejvyšší představitelka kraje v sídle Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v ústecké
Policii ČR. Dále pak soupravy dý- čtvrti Všebořice také o trvalém zkvalitňování techniky, jež ochraňuje životy a majetky našich spoluobčanů
chacích přístrojů, soupravy pro radiPodle hejtmanky mohou počítat důležitá témata. Týkala se činnosti kraje a v neposlední řadě i plánoostanice Matra a rozšíření systému
AMDS o vyrozumívací kanály pro s přispěním kraje také jednotky Zdravotnické záchranné služby ÚK, vaného rozšíření vloni spuštěného
Hasičský záchranný sbor Ústeckého Sborů dobrovolných hasičů obcí nácviku součinnosti pracovníků ZZS a unikátního Krizového portálu
kraje. Také bude zakoupen zásaho- a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Horské služby při zásazích v nepří- Ústeckého kraje přes hranice do
vý sanitní vozidlo s vybavením pro a Slezska. Bezpečnostní rada Ústec- stupném terénu, kontrolním vážení Saska. To bude realizováno v rámci
zdravotnickou záchrannou službu. kého kraje měla na programu i další vozidel na komunikacích Ústeckého evropského projektu Ziel 3/Cíl 3.
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Z pracovní návštěvy v Bruselu

Ústecký kraj a předsednictví ČR v EU
Č

eské předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině
letošního roku je ve znamení celé
řady doprovodných akcí, ať již
kulturních či uměleckých, ale také
odborných a specializovaných. Ústecký kraj jich sám připravuje několik a v tomto směru patří rozhodně
k nejaktivnějším krajům v celé České republice. Podívejme se alespoň
stručně na výčet akcí. Budeme vás
o nich informovat průběžně nejen
na internetových stránkách Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz), ale
rovněž v krajských novinách, které
vycházejí jednou měsíčně.

Akce v Bruselu

2) Velikonoce po česku – výstava
kraslic a workshop malování kraslic
a pleteni pomlázky, pořádáno ve
spolupráci s Českým centrem, datum: 28. března (sobota), galerie
Českého centra;
3) Fabrica Bohemica – výstava velkoplošných fotograﬁi chemických
podniků na pozadí krajiny Ústeckého kraje, autor Jan Hodač, datum:
11. - 15. května (ještě není deﬁnitivní), Výbor regionů;
4) Výstava českého cibuláku
– ukázky tradičního českého cibuláku od ﬁrmy Český porcelán, a.s.
a porcelánky Bohemia Dux Royal
z Klášterce n. O., datum: 11. – 15.
května (není deﬁnitivní), Výbor regionu (má probíhat paralelně);
5) Ochutnávka českých vín v Bruselu – degustace a prezentace, pořádáno ve spolupráci se Středočeským
krajem a hl. m. Prahou, datum: 27.
května, místo konání: Pražský dům.

Při návštěvě bruselského sídla EU se hejtmanka zúčastnila také Českého 1) Hudba za železnou oponou –
plesu v Bruselu. Na snímku je spolu s Pavlem Koudou (vpravo) a vedoucím společný koncert pěveckých sborů
odboru kancelář hejtmanky Alešem Konopáskem.
Ústeckého kraje a Saska-Anhaltska
a koncert Spirituál Kvintetu zaměe čtvrtek 29. ledna zavítala dele- ne hejtmanka Jana Vaňhová přijala
řený na oslavu výročí 20 let od pádu
gace Ústeckého kraje do Bruse- pozvání českého eurokomisaře Vlaželezné opony, datum konání: 3.
lu, sídla Evropské unie. Hejtmanka dimíra Špidly. Na setkání hejtmanů
března, místo konání: Zastoupeni
Akce v Ústeckém kraji
Jana Vaňhová a její náměstek a zá- byly hlavním tématem regionální
Saska-Anhaltska při EU (Boulevard
stupce Pavel Kouda si prohlédli ev- dopady společné sociální politiSt. Michel 80, BXL);
1) Neformální setkání ministrů
ropské instituce, navštívili kancelář ky unie. Komisař Špidla se zajímal
Zastoupení Ústeckého kraje v Čes- o dění v krajích, přičemž diskuze se
kém domě, kde je Markéta Pokorná týkala zejména „evropských“ peněz
seznámila s agendou své pracovní a problematiky českého monitoročinnosti jako zástupkyně Ústeckého vacího systému těchto ﬁnančních
kraje v Bruselu. Společně také pro- toků. Díky kontrolním mechanisjednávali jednotlivé připravované mům monitorovacího systému se
akce Ústeckého kraje v rámci české- dohledává, kde peníze z Evropské
ho předsednictví v EU.
unie skončily. Zda byly využity na
Odpoledne se delegace přesunu- záměry, na které byly poskytnuty
eské regiony, zastoupené v sídle
la do sídla velvyslance ČR v Belgii a jestli se s nimi nakládalo účelně.
Evropské unie v Bruselu, vyhláVladimíra Millera a po té, na ná- Česká republika má s monitoringem sily společně v souvislosti s předsedměstí Grand-Place, v budově Ville toku evropských ﬁnancí problémy nictvím ČR v EU uměleckou soutěž
de Bruxelles, se zúčastnila vernisáže a díky tomu by se mohlo stát, že pro mladé výtvarníky. Pod názvem
výstavy Dekadence – České země tento ﬁnanční tok vyschne. Peníze „Dvacítky – Generace nové Evropy“
1880-1914. To je jedna ze tří kultur- z EU by tak do ČR přestaly proudit. byla propagována i v Ústeckém kraji.
ně společenských zahajovacích akcí Eurokomisař Vladimír Špidla hejtma- V polovině února zasedala na krajčeského předsednictví EU v Bruselu. nům přislíbil, že se problémem bude ském úřadu hodnotitelská komise,
Druhý den se představitelé kraje zabývat a proti případnému poza- jež vybrala z přihlášených děl obraz
zúčastnili některých dalších akcí stavení přísunu evropských ﬁnancí United Colours of Europe mladé výv hlavním městě Evropy a odpoled- do ČR bude bojovat.
tvarnice Jany Melicharové z Ústí nad

V

dopravy čl. států EU, 29. – 30.
dubna v Domu kultury v Litoměřicích;
2) Vrcholná konference chemického průmyslu zaměřená na prezentaci výsledků skupiny na vysoké
úrovni pro konkurenceschopnost
evropského chemického průmyslu
odborné veřejnosti + side events,
účast a záštita ministra Římana
a místopředsedy EK p. Verheugena, datum: 16. – 17. dubna v Ústí
nad Labem (Severočeské divadlo
opery a baletu a Krajský úřad Ústeckého kraje;
3) Fabrica Bohemica – viz výše
– doprovodná kulturní součást
vrcholné konference chemického
průmyslu, datum: 17. – 24. dubna
(vernisáž 17. dubna), poté přesun
do Bruselu), místo konání Krajský
úřad Ústeckého kraje;
4) Velikonoce v Zubnicích, lidové
tradice, zvyky spjaté s velikonočními svátky, řemesla, práce s dětmi.
Akce se uskuteční v areálu skanzenu v Zubnicích na Ústecku ve
dnech 4. – 5. dubna;

5) 16. ročník Mezinárodního festivalu sborového zpěvu. Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí
nad Labem, 26. března a 3. – 4.
dubna (koncerty též v historických
objektech Ústecka, v zařízeních sociální péče, ve školách apod.;
6) Vinařské Litoměřice – výstava
a soutěž vín, odborné semináře
a přednášky. Všeobecná propagace vín z Čech, Moravy a členských
zemí EU. Datum: 16. – 18. dubna
v domě kultury v Litoměřicích.;

7) Stop and Stay (Zastav se a zůstaň). Workshopy, semináře, pracovní setkání o regionální turistice
a cestovním ruchu s využitím audiovizuálních prostředků. Pořádáno ve
spolupráci s agenturou Czechtourism, Městem Litoměřice a Správou
CHKO Č. středohoří. Datum: 26.
– 27. března v Litoměřicích.

Obraz pro
Brusel

Č

V prezídiu ECRN nyní
Arno Fišera

Labem. Šest trojúhelníků v zemitých
barvách představuje šest zakládajících států evropského společenství
ještě před vznikem Evropské unie.
Barva je symbolem půdy, modrý
trojúhelník symbolizuje budoucnost
Evropy a otevřený prostor evokuje
moře, oblohu. Spojením vrcholů
trojúhelníků vzniká kruh – symbol
pospolitosti a spolupráce.
Dílo bude zastupovat Ústecký kraj
na chystané společné výstavě v bruselském Berlaymontu na přelomu
března a dubna.

Obraz United Colours of Europe od Jany Melicharové, která absolvovala ústeckou univerzitu, kde pracuje jako
externistka na pedagogické fakultě a jinak učí na prvním stupni ZŠ v krajském městě

Téma měsíce: Regulační poplatky
tzv. veřejného příslibu asi polovina
pacientů, kteří navštěvují odborná
oddělení, využívají služeb pohotovosti nebo jsou v moderních pavilonech hospitalizováni. Mají tu k dispozici čtyři centrální platební místa
i možnosti využít platebních (či „neplatebních“) míst i jinde, třeba na
gynekologii, na dětském oddělení
i pod. V ústavní lékárně Nemocnice
Děčín, která je v areálu vysoko nad
městem, nám řekl vedoucí lékárník
Mgr. Aleš Borský, že za první polovinu února tu zpracovali 2 849 receptů, což byl oproti stejnému ob-

Ze setkání v rámci parlamentního večera ve Skotském domě v Bruselu
(18. února): zleva dr. Reiner Haseloff, prezident Evropské sítě chemických
regionů (ECRN), Mgr. Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
a nový člen prezídia ECRN a konečně ing. Petr Fiala, předseda ﬁnančního
výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje a odstupující člen prezídia ECRN

dobí v lednu nárůst 344 %. Tomu
odpovídá i výdej léků. V lékárnách,
které jsou při nemocnicích v Děčíně, Ústí, Teplicích a v Mostě, nejsou
osvobozeni zákazníci a pacienti od
regulačních poplatků za položku na
receptu (bylo by to vážné narušení
hospodářské soutěže a podmínek
v dalších i soukromých lékárnách),ale dostávají od Krajské zdravotní třicetikorunovou slevu.
S přesnými čísly o využívání veřejného příslibu Ústeckého kraje
vás seznámíme příště. Únor bude
uzavřen…

Petr Fiala a zástupkyně ÚK v Bruselu
Markéta Pokorná. V rámci volby nových představitelů ECRN předal Petr
Fiala funkci člena prezídia ECRN za
ústecký region Arno Fišerovi. Jednání řídil prezident ECRN Reiner Haseloff. Ve zprávě ředitele sekretariátu Pan Miroslav Meruňka přivítal, že po desetidenní hospitalizaci nemusel
ECRN v Bruselu Michaela Hacka byl zaplatit 600 korun regulačního poplatku…
dán Ústecký kraj ostatním členům
a lednovém zasedání schváli- bami, které jiné nemocnice nemají.
za příklad velmi aktivního regionu.
lo zastupitelstva našeho kraje Je samozřejmě pravdou- nejspraZprávu skupiny na vysoké úrovni pro
úhradu zdravotnických regulačních vedlivější by bylo, aby se regulační
konkurenceschopnost evropského
poplatků za pacienty krajských poplatky nemusely hradit vůbec;
chemického průmyslu přednesl na
zdravotnických zařízení z rozpočtu nikdy, nikým a nikde. Příslib Ústecbruselském zasedání Thomas Wobkraje. Jde o pět bývalých krajských kého kraje i postup všech dalších
závěru druhé únorové dekády se ben. Závěrečná zpráva bude pre- nemocnic, dvě nemocnice násled- třinácti krajů by měl přimět k zádelegace představitelů Ústecké- zentována a diskutovat o ní budou né péče a jednu psychiatrickou lé- sadním rozhodnutím ministerstvo,
ho kraje zúčastnila v Bruselu mj. za- účastníci vrcholné konference che- čebnu, ale zdravotnických služeb vládu a český parlament – poplatky
sedání Valné hromady Evropské sítě mického průmyslu a veřejné správy, v nemocnicích využívají pacient totiž zrušit. Při naší návštěvě, kterou
chemických regionů – ECRN. Pravi- která se uskuteční v Ústí nad Labem i odjinud, i z menších měst kraje. dokumentujeme dvěma fotograﬁedelného setkání ECRN byli přítomni ve dnech 16. – 17. dubna. Připravuje Tím spíše, že například Masarykova mi, jsme zjistili, že například v Maza Ústecký kraj náměstek hejtmanky ji Ústecký kraj spolu s ECRN, Evrop- nemocnice je špičkovým krajským sarykově nemocnici, odštěpném záArno Fišera, současný předseda ﬁ- skou komisí a českým předsednic- zařízením s vysoce kvalitními služ- vodu Krajské zdravotní, a.s., využívá Zákazníky obsluhuje v ústavní lékárně Nemocnice Děčín, o.z. vedoucí lékárník Mgr. Aleš Borský
nančního výboru zastupitelstva kraje tvím v EU.
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HOSPODAŘENÍ PRO VŠECHNY
Slovo úvodem ke krajským penězům
V

ážení občané Ústeckého kraje,
milí čtenáři Krajských novin,
tak jako v předcházejících letech,
i nyní se vám dostává alespoň ve
stručné formě do rukou několik desítek čísel a procent a úvah o tom,
jak bude náš kraj v letošním roce
ﬁnancován. Jeho rozpočet na rok
2009 byl sestavován a připravován
již v loňském roce a dopracováván
po volbách do krajů. Nejen v souladu s potřebami nás všech, celého kraje, ale také s ohledem na

současnou bez přehánění tíživou
ekonomickou situaci naší země,
Evropy a de facto celého světa.
Ekonomická krize se projevuje
všude, i z tohoto důvodu musíme
pro letošní rok očekávat například
nižší daňové výnosy, které jsou jedním z hlavních příjmů kraje a tvoří
plných 38 procent. Rozpočet Ústeckého kraje na letošní rok byl
v úvodu roku postaven jako provizórium, teprve 28. ledna byl na
třetím jednání Zastupitelstva Ús-

teckého kraje (3. volební období)
schválen v této předkládané podobě. Je potěšitelné, že v usnesení
č. 12/3Z/2009 stojí, že rozpočet byl
schválen drtivou většinou 47 krajských zastupitelů ( vítězná ČSSD
má v ZÚK 22 členů!). Zásadní a pro
potřeby kraje rozhodující úkoly
a projekty mají v lavicích krajského
zastupitelstva opravdu silnou podporu. To je, myslím, dobrá zpráva
pro vás, občany tohoto kraje.
Při letošním hospodaření kraje,
v němž žije a pracuje více než
830 tisíc lidí, hodláme preferovat
kapitálové výdaje na rozvoj kraje
na úkor výdajů běžných. Musí-

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009
R

ozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 byl sestaven na základě platné
legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2009 – 2013 a hlavními prioritami Ústeckého kraje Přehled výdajů po jednotlivých oblastech:
v samostatné působnosti pro rok 2009, kterými jsou:
Návrh rozpočtu
Oblast
v mil. Kč
1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití ﬁnančních prostředků z EU a dalších evropských ﬁ- Předškolní výchova
4 267
nančních mechanismů k rozvoji kraje,
a základní vzdělávání
3. investice do vlastního majetku,
Střední vzdělávání
2 703
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních
Veřejná doprava a správa
2 233
výdajů případně růstem příjmů.
a údržba silnic
Územní rozvoj
812
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009, který schválilo Zastupitelstvo ÚsSociální služby
504
teckého kraje ve středu 28. ledna, je navržen takto:
v mil. Kč
Zdravotnictví
481
Příjmy celkem
11 303
Činnost krajského úřadu
430
Výdaje celkem, z toho:
12 205
Kultura a obnova kultur244
ních památek
Běžné výdaje
10 097
Ostatní činnosti související
Kapitálové výdaje
2 108
223
se vzděláváním
Saldo: příjmy – výdaje
- 902
Zemědělství, lesní a vodní
Financování celkem, z toho:
902
hospodářství a ochrana
117
životního prostředí
Úvěrový rámec
500
Činnost zastupitelstva
65
Splátky jistiny úvěru
- 140
Krizové řízení, požární
Předpokládaný
proﬁnancování rozestavěochrana a integrovaný
18
335
výsledek hospodaření
ných investičních staveb
záchranný systém
z r. 2008, z toho:
včetně přípravy
Rezervy
108
207
ostatní
Celkem
12 205

VÝDAJE

PŘÍJMY

Podíl v %
35,0
22,1

6,7
4,1

Objem v mil. Kč

Podíl na celkových
příjmech v %

4 289

37,9

Nedaňové příjmy

99

0,9

Kapitálové příjmy

143

1,3

6 772

59,9

Daňové příjmy

Přijaté transfery

3,5
2,0
1,8
1,0

PŘÍJMY – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným
rozpočtem roku 2008:
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2009 je proti schválenému rozpočtu
roku 2008 (10 858 mil. Kč) vyšší o 445 mil. Kč, znamená to navýšení
o 4%. Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů (vyšší o 84
mil. Kč – na základě reálného odhadu) a přijatých transferů (vyšší o 337
mil. Kč – na základě předpokladu navýšení transferů na přímé náklady na
vzdělávání regionálního školství).

VÝDAJE – porovnání návrhu rozpočtu na rok 2009 se schváleným
rozpočtem r. 2008:

0,5
0,1
0,9
100,0

18,3 %
6,7 %

35,0 %

0,1 %
1,0 %
0,5
%
0,9
%
Předškolní výchova a základní vzdělávání

2,0 %
1,8 %

Při sestavování návrhu rozpočtu byly preferovány výdaje na rozvoj kraje
(kapitálové výdaje) na úkor běžných výdajů. Důvodem je záměr kraje soustředit veškeré volné prostředky na priority kraje.
Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 331 mil. Kč, z toho 234 mil. Kč je určeno na podporu
cizích subjektů (např. krajské dotační programy, příspěvky vlastníkům na
hospodaření v lesích, rozvojový program TJ ÚK, podpora sportu, motivační programy v oblasti školství regionální funkce knihoven, stipendia
pro vysokoškoláky, příspěvky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu
hejtmana Ústeckého kraje). Zbývající část 97 mil. Kč představuje podíl
kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů a jiných ﬁnančních
mechanismů.

Kapitálové výdaje – 2 108 mil. Kč (18% celkových výdajů)
Prioritně jsou do návrhu rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které přecházejí z roku 2008. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace a dokončení v roce 2009.
Jsou preferovány akce na zajištění rekonstrukce objektů vyplývající ze
zákonné povinnosti (z důvodu hygienických, bezpečnostních, požárních,
ohrožení životního prostředí apod.). Zásadní část kapitálových výdajů tvoří
tyto oblasti:

3,9

22,1 %

pravní obslužnost nebo, poněvadž
stále není vyjasněno ﬁnancování
sociálních služeb státními dotacemi
od ministerstva práce a sociálních
věcí, nemůžeme v tuto chvíli také
říci, že se na provoz těchto zařízení
nebude muset zvýšit spoluúčast Ústeckého kraje.
Věřím, že letošní rok bude pro
nás všechny úspěšný. Seznamte se
s krajským rozpočtem, třeba i v daleko obsáhlejší a podrobnější formě
na internetových stránkách Ústeckého kraje.
Zdraví vás Pavel Kouda, náměstek a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje

Běžné výdaje – 10 097 mil. Kč (82% celkových výdajů)
Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv, provoz krajského úřadu a činnost zastupitelstva.

18,3

Příjmová část návrhu rozpočtu ve výši 11 303 mil. Kč je členěna na:

me totiž co nejvíce volných prostředků soustředit na financování
krajských priorit, se kterými se na
této stránce můžete podrobně
seznámit. Určitě mohu zvýraznit
oblast vzdělávání, veřejnou dopravu za prací a oddechem, ale
rovněž oblast údržby silnic, rozvoj
sociálních služeb a zdravotnictví.
A také hodláme promyšleně a racionálně pečovat o krajský majetek stovek našich příspěvkových
organizací.
Rizika při naplňování rozpočtových
kritérií lze očekávat třeba v oblasti
daňových příjmů, v nárůstu inﬂace,
ve zvyšujících se nákladech na do-

4,1 %
3,9 %
3,5 %

Veřejná doprava a správa a údržba silnic

Střední vzdělávání

Sociální služby

Územní rozvoj

Činnost krajského úřadu

Zdravotnictví

Ostatní činnosti související se vzděláváním

Kultura a obnova kulturních památek

Rezervy

Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí

Krizové řízení, požární ochrana a IZS

Činnost zastupitelstva

Návrh rozpočtu (12 205 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu roku
2008 (11 381 mil. Kč) vyšší o 824 mil. Kč, tj. nárůst o 7%. Nárůst je způsoben zejména:
• zapojením úvěrového rámce na proﬁnancování projektů z EU ve výši
500 mil. Kč,
• navýšením výdajů v oblasti školství o 455 mil. Kč (zejména přímých
nákladů na vzdělávání a nově realizovaných rozvojových programů),
• posílením dopravní územní obslužnosti drážní a autobusové včetně rezervy na případné navýšení dopravní obslužnosti o 294 mil. Kč,
• zařazením rezervy na propad dotace MPSV pro krajské příspěvkové organizace sociálních věcí ve výši 60 mil. Kč,
• zařazením kompenzačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních ve výši 25 mil. Kč, při současném ukončení čerpání investičního
úvěru a snížení centrálních rezerv a přídělů do Fondu rozvoje a evropských projektů.

FINANCOVÁNÍ

Financování rozpočtového schodku ve výši 902 mil. Kč je předpokládáno
formou zapojení úvěrového rámce na předﬁnancování státního a evropského podílu na projektech realizovaných Ústeckým krajem zejména v rámci
Regionálního operačního programu ve výši 500 mil. Kč při současném splácení jistiny úvěru ve výši 140 mil. Kč. Dále půjde o zapojení předpokládaného výsledku hospodaření za rok 2008 ve výši 542 mil. Kč, zahrnujícího
stavební akce, které nebudou v roce 2008 proﬁnancovány a přecházejí do
roku 2009 a další ﬁnanční prostředky na zásadní výdaje kraje.

Ze setkání hejtmanky se starosty Chomutovska
S

e starosty měst a obcí z Chomutovska se v prostorách zámku
Červený Hrádek u Jirkova 12. února
2009 setkala hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová a člen krajské
rady Petr Jakubec. Hovořili s nimi
o prioritách Ústeckého kraje do roku
2012, o novém krajském rozpočtu,
o zdravotnictví a o dotační politice.
V diskusi, které se vedle představitelů
kraje účastnili také vedoucí kanceláře
hejtmanky Aleš Konopásek a pověřená vedoucí krajského odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Jaroslava Kuszniruková, starostové
hejtmanku infomovali především
o problémech, které jim přinášejí
nová pravidla pro zaměstnávání v systému veřejně prospěšných prací nebo
probíhající rozsáhlé opravy silnic.
Na potíže s poškozováním majetku
obce, souvisejí s výstavbou přeložky
silnice III/00732 v Otvicích, upozornil tamní starosta Pavel Ašenbrener.
Jana Vaňhová ale v této souvislosti
připomněla závažnější problémy, dotýkající se celého regionu. Vysvětlila
starostům, že došlo k významným
škrtům v řadě plánovaných investičních záměrů naplánovaných mi-

závodu společnosti Krajská zdravotní, a.s., statut komplexního onkologického centra. „Nevzdáváme se,
stále jednáme. Chomutovská onkologie je na vynikající úrovni, stále
poskytuje vysoce specializovanou
lékařskou péči. A nezapomínám na
to, že i občané Chomutovska podporovali vznik tohoto centra ve veřejných sbírkách. Nehodláme se s tímto
stavem smířit.“
Velký problém představují, jak Jana
Vaňhová připomněla, škrty v dotacích zařízením poskytujícím sociální péči. Jako členka Rady Asociace
krajů ČR se účastní jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
nisterstvem dopravy. „V současné skou zdravotní a.s. jednání, jež by Podle ní v celém systému scházejí 3
hospodářské krizi jsou to velké státní měla vést k zajištění chodu alespoň miliardy korun, úspěšně se ale v souzakázky, které mohou v kraji udržet jedné lékárny na Chomutovsku, kde časné době vyvíjejí jednání o navýšení
tisíce pracovních míst. Ať už je to do- by pacienti při nákupu léků mohli čer- dotací o 1,5 miliardy korun. „Peníze
stavba dálnice D8, projekt dokončení pat výhod tzv. bonusů, regulační po- poskytnuté ministerstvem pro tento
modernizace silnic R7 a R6, výstavba platek by jim byl odpočítáván z ceny rok zatím postačí zařízením v našem
mostu v Litoměřicích a řada dalších. pořizovaných léčiv. Připomněla také regionu přibližně do dubna tohoto
Budeme tlačit na příslušná místa, aby pokračující jednání krajské samo- roku. Asociace krajů už ale vyjednává
jejich realizace nebyla odkládána.“
správy, která chce dosáhnout změny o jejich navýšení, ovšem my požaduHejtmanka ve své prezentaci po- v rozhodnutí Ministerstva zdravot- jeme, aby peníze do této oblasti stát
ložila velký důraz na situaci ve zdra- nictví ČR. To odebralo počátkem uvolnil v takové výši, aby byly garanvotnictví a oblasti zajišťování sociální roku 2009 onkologickému pracovišti továny služby v rozsahu minulého
péče. Informovala, že vede s Kraj- Nemocnice Chomutov, odštěpnému roku,“ konstatovala hejtmanka.

S velkým zájem se u starostů setkaly informace o připravovaných
dotačních programech, jimiž chce
Ústecký kraj motivovat studenty v jím
zřizovaných učilištích. „Žáci z řemeslných oborů budou mít možnost,
pokud budou mít vynikající prospěch
a žádné neomluvené hodiny, získat
za tři roky studia významnou ﬁnanční částku. Připravujeme také projekt
ﬁnanční podpory středoškolákům,
kteří do škol dojíždějí,“ konstatovala hejtmanka Jana Vaňhová. Krajský
radní Petr Jakubec připomněl, že oba

dotační programy jsou nyní rozpracovány a budou se jimi zabývat jak Rada
Ústeckého kraje, tak následně i krajské zastupitelstvo. „Naším úmyslem
je nastartovat oba programy k zahájení školního roku 2009/2010,“ uvedl krajský radní pro školství, mládež
a tělovýchovu.

Další setkání hejtmanky se starosty se chystá na středu 18. března.
V České Kamenici se Jana Vaňhová setká s přestaviteli samospráv
obcí a měst děčínského okresu.
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Mezi uživateli sociálních služeb
Č

lenka Rady Ústeckého kraje Jana
Ryšánková, jež má v gesci mimo
jiné oblast sociálních věcí, navštívila
ve čtvrtek 12. února tři zařízení poskytující pobytové sociální služby a jeden domov pro seniory. V ústavech
sociální péče v Brtníkách, Lobendavě,
ve šluknovském domovu důchodců
a v ÚSP v Jiříkově ji doprovázel předseda sociálního výboru Petr Husák a ve-

doucí pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví krajského úřadu.
V jednotlivých zařízeních, příspěvkových organizacích Ústeckého kraje,
se radní seznámila podrobně s úrovní
poskytovaných služeb uživatelům, se
stavem objektů, kvalitou vybavení kuchyní, rehabilitačních pracovišť, dílen
a také, což je v této době vysoce aktuální, s ﬁnancováním chodu ústavů.

Příspěvky zřizovatele, tedy Ústeckého
kraje, jsou i v letošním roce odpovídající možnostem ﬁnancování této
oblasti a rozhodně nejsou nižší oproti
plánu na loňský rok. Horší situace je
ale v dotacích od ministerstva práce
a sociálních věcí, poněvadž původně
mělo do krajských zařízení Ústeckého kraje přijít o 182 milionů méně.
Po masivním protestu poskytovatelů

sociálních služeb ministerstvo slíbilo
doﬁnancování o 1,5 mld. Kč, tato
částka však stále v rámci celé ČR nepokryje ani loňskou výši dotace. Navíc první část dotace lze očekávat až
v březnu, proto kraj poskytl prozatím
jedenácti zařízením poskytujícím pobytové služby návratné ﬁnanční výpomoci v celkové výši 27,6 mil. Kč.
„Ředitelé ústavů nespoléhají pou-

ze na krajský rozpočet, řadu investic
pro zkvalitnění života uživatelů ÚSP
či domovů pro seniory zajistili vlastními silami a z vlastních rozpočtů.
O klienty v krajských zařízeních je
dobře postaráno, díky individuálnímu přístupu našich zaměstnanců.
O zdravotníky a sociální pracovníky
jde v nesystémovém ﬁnancování
sociálních služeb ze strany státu

především – jejich práce je náročná,
nenahraditelná a přitom každým
rokem žijí jak pobytová zařízení, tak
ostatní sociální služby, v nejistotě.
MPSV vždy začátkem roku hazarduje s jejich trpělivostí. Pokud by
nám tito lidé ze sociálních služeb
odešli, těžko bychom za ně hledali
náhradu“, řekla nám Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje.

V Lobendavě, v tamním ÚSP, bude třeba vyřešit i půdní prostory, které Součástí rekonstrukce a dostavby Domova důchodců ve Šluknově bude i noRadní Jana Ryšánková poblahopřála v ÚSP v Jiříkově paní E. Mrázkové, jsou nevyužité a zatím tudy utíká spousty tepla z budovy. Skříňky slouží vá společenská místnost v objektu bývalé kotelny. Bude mít dostatek místa,
která ve zdejším zařízení oslavila vloni 14. prosince stoleté narozeniny
zdejšímu personálu!
ochoz a na místě bývalého odtahu od kotle bude postaven opravdový krb.

se chcete podívat na město z ptačí
perspektivy lze i v tuto zimní dobu
využít jednu ze dvou technických
památek – lanové dráhy. Obě se
nacházejí ve čtvrti Loschwitz a dostanete se k nim z centra tramvají
číslo 6 nebo 12 a příjemnou procházkou přes další technickou památku Loschwitský most. Vybrat
si můžete ze dvou typů lanovky.
Schwebebahn je zvláštní tím, že
kabina jede zavěšena pod kolejnicí umístěné na zvláštní konstrukci.
V horní stanici lze ještě navíc vyjet
výtahem na střechu lanovky a máte prakticky neomezený výhled
na celé město. Druhá lanovka
Standseilbahn trochu připomíná
známou Petřínskou lanovku, kdy
jedou dvě kabiny tažené lanem
po kolejišti a uprostřed se míjejí.
Do spodní a horní stanice zároveň
Na snímku z loňského léta je lanovka Standseilbahn v drážďanské čtvrti kabiny projíždějí tunely. Jízdné na
lanovkách není v tarifu MHD, ale
Loschwitz
zde se projeví výhody jízdenky REze dvou nabízených jednodenních pá. V předvánočním období byla GIONet Labe-Elbe, neplatíte plné,
síťových jízdenek což jim umožní jízdenka využívána převážně pro ale při předložení jízdenky zlevpohodlnější cestování bez ohledu na cesty za nákupy, ale její aplikace něné jízdné. Výhody zlevněného
hranici kraje či republiky.
nabízí široké využití pro cesty za jízdného na zvláštních turisticky
kulturou. Saské Drážďany jsou atraktivních dopravních prostředTIP na výlet aneb výhody jízdenky známy bohatou nabídkou muzeí cích lze využít i na cestách mimo
a galerií, které jsou rozloženy po Drážďany, ale to už jsou témata
REGIONet Labe-Elbe v praxi
obou březích metropole. Síťová na spíše letní výlety a o těch si
Využívání síťové jednodenní jíz- jízdenka přímo vybízí k využití můžeme dát TIP později.
denky pro Ústecký kraj a účelový místní tramvajové dopravy, která
J.Maxa,
svaz VVO v Německu trvale stou- je prakticky bezbariérová. Pokud
odb. dopravy krajského úřadu

A

lespoň dvěma fotkami se vracíme k nedávnému veletrhu cestovního ruchu, který se pod názvem
Holiday World Praha uskutečnil
v naší metropoli, která je samozřejmě také hlavním městem cestovního ruchu u nás a vlastně i v Evropě.
Ústecký kraj se prezentuje na Holiday už od roku 2002 a letos byl
ve společné expozici s dalšími městy
a spoluvystavovateli z regionu. Na
ploše 120 m2 tu vedle stánku Ústeckého kraje byli i zástupci Chomu-

tova, Mostu, Roudnice nad Labem,
Litoměřic, Děčína, Teplic a dalších
velkých měst, ale také z obecně
prospěšných společností Tolštejnské
panství, Regiocentrum a své služby
tu nabízely naší i světové veřejnosti a touroperátorům rovněž Lázně
Teplice. Náš region má co nabízet
a k dobré atmosféře pražského veletrhu jistě přispěly vedle dostatku
kvalitních propagačních materiálů
také ochutnávky známých vín nebo
tradičních piv.
FOTO: J. VÁLKA

Síťová jízdenka Libnet+
na Šluknovsku

Novinku v podobě rozšíření tarifní
nabídky přinesou březnové změny
cestujícím využívajícím na Šluknovsku služeb autobusového dopravce
ČSAD Semily, a.s. Od 8.března 2009
se totiž rozšiřuje platnost mezinárodní jednodenní jízdenky EURONEISSE / LIBNET+. Podobně jako
v Ústeckém kraji, kde existuje mezinárodní síťová jízdenka REGIONet
Elbe-Labe, využívají cestující v Libereckém kraji podobnou jízdenku LIBNET+. Ta platí na území Libereckého
kraje, u vybraného dopravce v Polsku a v Německu u všech dopravců
v účelovém svazu ZVON. S ohledem
na speciﬁckou polohu Šluknovska
ve vztahu k ostatní působnosti „LIBNETky“ se rozhodl dopravce ČSAD
Semily akceptovat jízdenku na vybraných linkách v oblasti Šluknova
(linky 401-405, 407-411, 413, 421
a 670019). U linek 401, 402 a 421
lze navíc využít nabídku síťové jízdenky v celé jejich trase tj až do Děčína. Cestující mohou využívat buď
jízdenku pro jednu osobu v hodnotě
160,- Kč nebo pro malé skupiny až
pět osob v hodnotě 320,- Kč. Rozšířená platnost jízdenky LIBNET+ se
však plošně nevztahuje na železniční
tratě. Obyvatelé a návštěvníci Šluknovska si nyní budou moci vybrat již

FOTO: M. KOŘEN

od tímto názvem byl zpracován a schválen tříletý přeshraniční projekt (Grünes Netzwerk
Erzgebirge) na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko v rámci programu Ziel 3/
Cíl 3 v letech 2009-2011. Cílem

projektu je analyzovat a posilovat synergické efekty a symbiózu
mezi ochranou přírody Krušných
hor na jedné straně a komplexním
rozvojem venkova, zemědělství,
lesnictví, turismu, rekreace a ekologické výchovy na straně druhé.
Předmětem řešení budou přede-

vším oblasti Natura 2000 a další
se zvláštním stupněm ochrany na
obou stranách hřebene Krušných
hor. Na saské straně jde o okresy Sachsische Schweiz-Osterzgebirge, Mittelsachsen a Erzgebirgskreis a v Čechách o Ústecký
a Karlovarský kraj.

Hlavním nositelem projektu je
Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung Dresden a projektovým partnerem na české straně Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí
n.L. Na německé straně k tomu ještě
přistupují dva menší partneři – Spolky
pro ochranu krajiny Westerzgebirge
a Mittleres Erzgebirge. Přípravné práce probíhaly v minulém roce prvními
kontakty a diskuzemi o obsahu projektu a vlastní práce po jeho schválení
byly zahájeny v lednu 2009.
Úvodní seznámení odborné i široké veřejnosti s tímto projektem se
uskuteční 25. března na mezinárodní konferenci v Ústí n. L. v aule
Fakulty životního prostředí UJEP,
Králova výšina 7. Za Ústecký kraj
pozdraví německé a české delegáty náměstek hejtmanky Arno Fišera
a úvodní přednášku o problematice
Ústeckého kraje přednese vedoucí
oddělení regionálního rozvoje Josef
Svoboda. Pracovní program konference se zaměří na první analytické
práce, na prezentaci současných
podkladů a informací o Krušnohoří
a na konkrétní formy přeshraniční
spolupráce v tomto roce.
Ing. J.Zahálka, CSc,
Fakulta životního prostředí UJEP

FOTO: J. VÁLKA

Zelená síť Krušné hory

Černá Louka v Krušných horách u Adolfova
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Poosmé na Holiday
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Novinky ve veřejné dopravě v našem kraji
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zeč o vzdělávání ve střední škole,
který se účastní přijímacího řízení
pro následující školní rok, obdrží
pouze jeden zápisový lístek. Zápisový lístek se podle krajského politika
odevzdává řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.
Všem uchazečům, kteří nenavštěvují základní školu a kteří
bydlí trvale v Ústeckém kraji,
bude zápisový lístek vydáván
Krajským úřadem Ústeckého
kraje na pracovišti CzechPointu,
druhou možností je zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Bližší informace, včetně vzoru žádosti
o vydání zápisového lístku, najdou
zájemci na webu Ústeckého kraje
(www.kr-ustecky.cz) v sekci školství,
mládež a sport / vzdělávání – informace pro uchazeče o vzdělávání
v 1. ročníku středních škol všech
zřizovatelů – kraj, obce,svazek obcí,
soukromník, církev).

Římsky
500

Slabá
(opak)

Osobní
zájmeno

Snížený
tón

Delegace sportovců z našeho kraje
se zúčastní her ve všech dvanácti
vypsaných sportovních disciplínách
a dvou doprovodných kulturních
soutěžích. Výprava bude mít celkem
180 účastníků, z toho 150 sportovců, 28 trenérů a 2 vedoucí výpravy.
Finanční rozpočet na účast je milion
korun. IV. Hry letní olympiády dětí
stecký kraj se chystá na IV. Hry a mládeže 2009 budou zahrnovat
olympiády dětí a mládeže ČR. sportovní a kulturní soutěže ve vyBude se konat už za šest měsíců, ve mezených věkových kategoriích. Do
dnech 23. – 28. června v Jihočes- Tábora se mladí sportovci sjedou ze
kém kraji, konkrétně na sportovištích všech krajů České republiky a budou
města Tábora. Mezi mladými spor- bojovat o medaile ve 12 sportovních
tovci nebudou chybět ani ti z našeho disciplínách a 2 kulturních soutěžích.
kraje. V současné době koordinuje Celkem bude na jihu Čech rozdáno
odbor školství, mládeže a tělovýcho- 726 zlatých, stříbrných a bronzovy krajského úřadu organizaci přípra- vých medailí. V letošním roce bude
vy ve spolupráci s jednotlivými svazy Jihočeský kraj hostit už čtvrtý ročník
krajského svazu ČSTV. Konzultují se letní olympiády pro děti a mládež, ta
organizační záležitosti: nominace, předešlá se konala v Ústeckém kraji,
doprava našich reprezentantů, je- v jeho krajském městě, v Lounech
jich vybavení oblečením a podobně. a na dalších místech.

Ú
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SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Stálá expozice – české výtvarné
umění od 12. století, soubor renesančního a barokního umění. Další
část je věnována umění 19. a 20.
století se zaměřením na tvorbu
uměleckých skupin Osma a Tvrdošíjní. V přilehlé části hradebního
parkánu nalezneme sochařské sbírky. Otevřeno denně kromě pondělí
od 9 – 12 a od 13 – 17 hodin.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
Čarovné bylinky – léčivé a jedovaté květiny známé z našich zahrádek
na kresbách a fotograﬁích, Hlavní
budova muzea, Husova ul., až do
8. března.

Kaligrafy – obrazová poezie Miroslava Koupila – obě výstavy v budově radnice až do 14. března.
Pivovary na Chomutovsku – historie pivovarnictví, v Gymnáziu až
do 11. dubna.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Baby veteráni – od 28. 2. až do
30. května v Jízdárně. Výstava více
než šesti desítek historických kočárků pro děti a panenky.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Vlajky kolem nás, až do 24. března v hale Palácové vily H. Weinmanna v ul. W. Churchilla (půjčovna), výstava předmětů s vlajkami ve
spolupráci s Českou vexilologickou
společností. Vstup zdarma.
Dovedu to pochopit? – přísálí Vědecké knihovny ve V. Hradební 49,
až do 30. března – Hrozby neonacismu (putovní výstava).
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áci devátých tříd základních
škol se rozhodují, na jaké střední škole se budou dále připravovat
pro svou budoucí profesi. Školské
předpisy od letošního roku zavádějí
novinku, a to zápisový lístek. Aby
mohl být zájemce po úspěšném
přijímacím řízení na střední školu
opravdu přijat, musí od jejího ředitele získat rozhodnutí o přijetí a následně pak svůj úmysl nastoupit ke
střednímu vzdělávání potvrdit právě
tímto zápisovým lístkem. Všichni
žáci navštěvující základní školu obdrží tento lístek na „své“
základní škole, a to nejpozději
15. března (nebo 30. listopadu
v případě, že podávají přihlášku
do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou).
„V ostatních případech (když
uchazeč není žákem základní školy)
vydává na žádost uchazeče zápisový
lístek krajský úřad, příslušný podle
místa trvalého bydliště dotyčného
zájemce,“ říká Petr Jakubec, člen
Rady Ústeckého kraje, jenž má na
starosti rezort školství. Každý ucha-

V

Ž

nění musí zvládat devatero řemesel,“ říká pracovnice teplického
muzea. Navštívit tenhle stánek
kultury stojí za to. V předsálí rokokového sálu muzea na vás dýchne
sice doba minulá, nicméně i tady
se přesvědčíte, že hodiny a hodinky jsou také dnes nezbytnou částí
našeho života. A jeho plynutí dává
řád právě čas – neustále ubíhající
hodiny…

K

Zápisový lístek
pro budoucí středoškoláky

patří hodiny připomínající umělecký styl biedermeier nebo baroko.
Pozornosti návštěvníků by neměly
uniknout ani ty, co jsou zasazené
do obrazu. Všechny exponáty v expozici jsou stále funkční, muzeum
má své stálé externí spolupracovníky, kteří se o vzácné kousky pečlivě starají. „Jejich ošetřování není
nic jednoduchého, je to speciﬁcká
práce při níž hodinář bez přehá-

do konce 20. století. Od 60. let
20. století je také sídlem radioamatérů, kteří odtud po radiových
vlnách komunikují s celým světem.
Od roku 2007 probíhá postupná
oprava střechy a krovu. V loňském
roce byla dokončena oprava krovu
nad rytířským sálem a položena
část nové krytiny. Z prostředků
Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje byla vloni poskytnuta vlastníku kulturní památky – základní
místní organizaci Asociace víceúčelových technických sportů a činností – dotace ve výši 410 tis. Kč.
Celkové náklady na obnovu krovu
a střechy v tomto roce dosáhly
výše 610 188 Kč. Napište nám
kde se tento hrad v našem kraji
nachází?
Vaše odpovědi čekáme do poloviny března 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.

TO

ale zpracovány v evidenci I. a II.
stupně. Nejstarší exponát v expozici historických hodin pochází
z 18. století, k nejcennějším pak

ážení čtenáři, za správnou odpověď z lednového fotokvízu
(jednalo se opravdu o hřbitovní
kostel sv. Martina ve Vejprtech) od
nás obdrží knížku Miloslav Peroutka z Děčína, Monika Beránková z Ústí nad Labem a Alena
Dvořáková z Vejprt. Do popředí
našeho zájmu se dnes dostává zajímavý objekt postavený v lokalitě,
která dominuje svému okolí. Jedná
se o místo, kde byla r. 1477 králem
Ladislavem Jagellonským povolena
Janu Illburku z Vřesovic výstavba
hradu, který neslavně proslul za
Třicetileté války jako útočiště nepřátelských vojsk, jež drancovala
okolí. Z toho důvodu pak císař
Ferdinand II. nařídil v r. 1655 jeho
zboření. Ruiny se v následujících
staletích staly oblíbeným výletním
místem a tak zde v r. 1880 byla
postavena romantizující výletní
restaurace evokující někdejší slávu
hradu svými věžičkami, cimbuřím,
ale například i honosným tzv. rytířským sálem. Mezi vyhlášené a oblíbené výletní restaurace patřila až

FO

xpozice hodin v Regionálním
muzeu v Teplicích (příspěvková organizace Ústeckého kraje)
již od roku 1996 přibližuje návštěvníkům vývoj měření času.
Kolekce exemplářů je zaměřena
na slohové proměny hodinových
schrán a je zároveň dokumentací
vlastních mechanismů v průběhu
18. až počátku 20. století. Většinu
vystavených kusů tvoří stolní hodiny, především altánové, sloupkové
a skříňové, ale u rokokového sálu,
kde expozice hodin má své stálé
místo, jsou zastoupeny i hodiny ﬁgurální, kartušové, skeletové, vázové, obrazové a kartelové. Podle
historičky umění Bohuslavy Chleborádové vznikla sbírka po 2. světové. U většiny vystavených hodin
zatím zůstává výrobce anonymní,
ví se jen, že pocházejí z hodinářských dílen Čech, Rakouska, Německa a Francie. „Do expozice se
bohužel nevešlo vše co muzeum
vlastní, zhruba polovina zůstává
v depozitářích,“ informuje historička. Všechny kusy jsou podle ní

Hlodavec

N

evíme kolik příznivců luštění
křížovek si vzalo k ruce tu naši
lednovou, ale správných odpovědí
jsme dostali několik set. Z drtivé
většiny to byly odpovědi odeslané
mailovou poštou, proto dva luštitele jsme vylosovali z elektronických
odpovědí, zbývající z dopisů a korespondenčních lístků. Tajenka zněla:
Kde se uskuteční reprezentační
ples Ústeckého kraje(?). Správná
odpověď zněla (mohly být samozřejmě i varianty): Reprezentační
ples Ústeckého kraje, v pořadí
již šestý, se uskuteční v sobotu
14. března v Domě kultury v Litoměřicích. Knižní odměny brzy zašleme tentokrát těmto vylosovaným
výhercům: Janě Reskové z Čížkovic, Olze Huškové z Děčína-Boletic

a Marii Mourové z Chomutova.
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 úterý
17. března 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“. A pozor: Někteří z vás nám sice
pošlou správné znění tajenky, ale
nikoliv už odpověď na položenou
otázku. Potřebujeme obojí!
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