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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Poděkování pedagogům

Ministr dopravy Petr Bendl
na významných krajských stavbách

T

radičně se sešli u příležitosti Dne
učitelů na hejtmanství vybraní
učitelé Ústeckého kraje, kteří ve
svém oboru patří k výrazným osobnostem. Stejně tak tradičně byli přijati nejvyššími představiteli krajské
samosprávy, kteří jim za dlouholetou pedagogickou činnost předali
pamětní listy, drobné dárky a podle
již zažitých zvyklostí i zaslouženou
odměnu. Na krajském úřadu bylo
letos celkem přijato patnáct pedagogů a pracovníků ve školství.

„Západní“ most: Prioritou kraje je jeho dokončení už v letošním roce
S

Krátce
● V Ústeckém kraji se loni meziročně zvýšil počet vydaných
stavebních povolení a podaných
ohlášení. Úřady a stavebníci jich
loni vyhotovili celkem 6 761, což
je o dvě procenta více než o rok
dříve. Vyplývá to z údajů, které
zveřejnil Český statistický úřad.
● Celkem 176 prací došlo do
fotograﬁcké soutěže, jejímž tématem je České středohoří. Vítězové jednotlivých kategorií budou
vyhlášeni v průběhu konference
cestovního ruchu Stop and Stay,
která probíhá tento čtvrtek a pátek v litoměřickém domě kultury.
● Nejvyšší budova v zemi vzniká
v elektrárně Ledvice na Teplicku.
ČEZ zde staví obří kotelnu vysokou 145 metrů. Dosud nejvyšší
budova v České republice, hotel
City Tower v Praze, má pro zajímavost výšku 109 metrů. V Mostě
stojí nejvyšší budova mimo Prahu:
administrativní budova SHD-Komes, která měří 96 metrů.
● Rychlostní silnice R6 protínající jižní část Ústeckého kraje
bude dokončena nejdříve za pět
let. Obchvat Lubence, který by
měl odvést tisíce aut ze středu
obce na Podbořansku, má být
hotový v roce 2013. Stavba obchvatu začne nejspíše za dva
roky. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.
● Už letos by měla vzniknout
nová přístaviště pro osobní lodní dopravu na dolním toku řeky
Labe. Budována budou nejprve
v Dolních Zálezlech na Ústecku,
v Libochovanech, Nučnicích a Libotenicích na Litoměřicku. Ředitelství vodních cest má pro jejich
stavbu připraveno pro letošní rok
deset milionů korun.
● Do ﬁnále soutěže o nejoblíbenějšího učitele roku 2009 postoupil jako jediný zástupce našeho
regionu - učitel Michael Radimerský ze Základní školy v Krátké ulici
v Klášterci nad Ohří.
● Projektem Natura 2000
a přeshraniční spoluprací v krajinném rozvoji se zabývala zahajovací konference česko – saského
projektu Cíl 3 / Ziel 3 „Zelená síť
Krušných hor. Uskutečnila se ve
středu 25. března na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí n. L. Za Ústecký
kraj ji zahájil náměstek hejtmanky Arno Fišera.
● Velikonoce v Zubrnicích na
Ústecku je název tradiční akce
o lidových tradicích, zvycích jarního svátku a řemesel. Tentokrát
se ve dnech 4. – 5. dubna stane
součástí doprovodných akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie.
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Hejtmanka Jana Vaňhová spolu s ministrem dopravy ČR Petrem Bendlem (vlevo) a členem Rady Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství
Jiřím Šulcem na budovaném mostu přes Labe pod Litoměřicemi

tavbu tzv. „Západního“ mostu v Litoměřicích a rozestavěný
most dálnice D8 v Opárenském údolí
si v doprovodu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a člena krajské rady Jiřího Šulce prohlédl ministr
dopravy ČR Petr Bendl a ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
Gustáv Slamečka. Oba představitelé poté odjeli na jednání s labskými
rejdaři do Děčína a návštěvu regionu
ministr Bendl zakončil v krajském
městě. V sídle Ústeckého kraje jednal s představiteli krajské samosprávy o organizaci drážní dopravy.
Ministr na místě představitele kraje
informoval, že státní rozpočet nedisponuje dostačeným množstvím
ﬁnančních prostředků, umožňující takové dokončení stavby, kdy
by most a navazující komkunikace
mohly být řidičům předány v říjnu
tohoto roku. Prohlídka stavby za 1,6
miliardy korun, jejímž investorem
je Ústecký kraj, ale nakonec ministra přesvědčila, že téměř hotový
most, jehož silueta je již zřetelná, je
potřeba dokončit stavebně. I když
podle Bendla ministerstvu dopravy
v současnosti chybí 8,35 miliardy na
dokončení všech rozestavených silničních staveb v ČR, na místě uznal,
že 260 milionů korun na dokončení
přemostění řeky Labe je nezbytné,
aby na stavbě nedošlo ke škodám za
několik stovek milionů korun.
Pokračování na str. 2

Hejtmani v Telči
V

první polovině března se už
potřetí ve třetím volebním
období sešla Rada Asociace krajů,
tedy hejtmanky a hejtmani. Tentokrát byla místem jejich setkání
Telč. Na programu zasedání byla
témata z oblasti informatizace
veřejné správy a rozvoje integrovaného záchranného systému,
problematika prověřování zákonnosti postupu krajů ve věci kompenzací regulačních poplatků,
se kterou vystoupil ministr vnitra

Ivan Langer. S hejtmany diskutovala také ministryně zdravotnictví
Daniela Filipiová, která představila
svůj návrh dalšího fungování rezortu zdravotnictví a poté hovořila
o kompenzaci regulačních poplatků a auditech specializovaných
center – onkocenter a traumacenter. Asociaci krajů se budeme podrobně věnovat v příštím, dubnovém čísle. Přineseme vám obsáhlý
rozhovor s Janou Vaňhovou o její
práci v asociaci.

Podpora ze Severozápadu

M

alá a střední města se budou
moci o dotace Regionálního
operačního programu Severozápad
znovu ucházet už v červnu letošního roku. V tomto termínu by měla
být vyhlášena další výzva k předkládání projektů do oblasti podpory
1.2 - Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.
Do oblasti podpory 1.2 mohou
města podávat projekty zaměřené
na rozvoj a modernizaci. Dotace
mohou získat například na obnovu veřejných prostranství, osvětlení
nebo veřejné zeleně. Podpořena
může být například také výstavba a modernizace knihoven, re-

konstrukce a úpravy vzdělávací
infrastruktury nebo modernizace
infrastruktury pro poskytování sociálních služeb.
Poslední výzva k předkládání projektů do této oblasti skončila v lednu 2009. Žadatelé z řad středních
a malých měst v rámci ní podali celkem 38 projektů. Z toho 23 žádostí
o dotace byl podáno v Ústeckém
kraji a 15 v Karlovarském kraji, jenž
je spolu s ÚK součástí NUTS II Severozápad. Pro žadatele bylo k rozdělení připraveno 242 milionů korun.
Celkový objem požadovaných dotací v této oblasti podpory byl 1,8
miliardy korun.

U

ž šestý Reprezentační ples Ústeckého kraje hostil poslední zimní sobotu Dům kultury v Litoměřicích.
Hosty u vchodu do hlavního sálu srdečně vítala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a členové
Funny Orchestra v půl deváté vyzvali na tři stovky hostů k prvnímu tanci v rytmu valčíku. Po loňské premiéře byl letošní ples opět nekuřácký a všichni se pak dlouho přes půlnoc výborně bavili při tanci i programu
předtančení a známých zpěváků. Nebyla ani porušena tradice v předávání charitativních ﬁnančních darů
– symbolické šeky pro krajské příspěvkové organizace převzal ředitel Centra sociální pomoci v Litoměřicích
Karel Reismüller a zástupkyně ředitele Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé ve Snědovicích
Hana Cutychová (oba jsou na snímku spolu s krajskou hejtmankou). Jejich zařízení se podělila o více než
105 tisíc korun získaných ze vstupného, přičemž CSP Litoměřice dostalo na pořádání sportovních her pro
handicapovanou mládež téměř osmdesát tisíc korun.
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Z jednání rady
Č

lenové Rady Ústeckého kraje
na svém 12. jednání (III. volební období) projednali mimo jiné
tyto záležitosti:
● Jednotky složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého
kraje (IZS) obdrží z letošního rozpočtu Ústeckého kraje vybavení
za celkem 8,5 milionu korun. Finanční prostředky budou čerpány
v průběhu roku, podle zaslaných
žádostí jednotlivých složek IZS.
● Významné ﬁnanční prostředky
byly krajskou radou projednávány a rozdělovány v Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje. Celkem
bylo rozhodováno o 17,956 mil.
Kč, přičemž rada doporučila krajskému zastupitelstvu k schválení
36 projektů v celkové hodnotě
17,015 milionu korun.
● Krajští radní rozhodli o poskytnutí neinvestičních dotací 22
projektům z Programu podpory
regionální kulturní činnosti na
rok 2009. Současně doporučili ke
schválení krajskému zastupitelstvu
dalších 23 projektů. Projekty podpořené krajskou radou představují
částku 1,42 milionu korun, krajské
zastupitelstvo rozhodovalo 25.3.

(po uzávěrce našich novin) o projektech, na které je v dotačním
programu připraveno 1,74 milionu. Radní dále doporučili krajským
zastupitelům rozdělení dotací
z Programu podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících
v Ústeckém kraji na rok 2009, na
které je v krajském rozpočtu pamatováno 13 miliony korun.
● Rada Ústeckého kraje dále rozhodla o poskytnutí věcných darů
složkám IZS, zakoupených s využitím prostředků z krajského rozpočtu. Jedná se o vybavení v celkové
částce 448,6 tis. Kč pro policii ČR,
ZZS Ústeckého kraje a kromě nich
také pro Sbor dobrovolných hasičů z Velkého Března.
● Dvanáctá RÚK schválila přidělení 1,02 milionu korun do rozpočtu Severočeské vědecké knihovny
v Ústí nad Labem, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje,
na výkon její regionální funkce.
Současně navrhli krajským zastupitelům rozdělení příspěvků městům Děčín, Chomutov, Litoměřice,
Louny, Žatec, Most a Teplice pro
jimi řízené knihovny v celkové výši
6,98 milionu korun.
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... na významných krajských stavbách
Pokračování ze str. 1

v tuto chvíli nepřipouštím,“ konstatoval radní Jiří Šulc a připomněl, že
„Naše jednání s ministerstvem ministr slíbil ﬁnanční prostředky na
dopravy ještě neskončila. I když nás stavbu do poloviny roku. „Od červministr Bendl informoval, že pro na do úplného dokončení mostu
letošní rok dostaneme na stavbu i souvisejících staveb scházejí čtyři
litoměřického mostu 260 milionů měsíce. Máme čas na hledání moža 169 milionů, nutných k jeho do- ností, jak stavbu doﬁnancovat. Důkončení, budou až v roce 2010, my ležitý je dnešní příslib SFDI, že peníse nevzdáváme. Naší prioritou je ze na most nebudou škrtány, i když
dokončení mostu v tomto roce a je- je nyní jejich vyplacení rozloženo do
ho předání veřejnosti,“ konstatova- dvou let.“
la hejtmanka Jana Vaňhová. V debatě s novináři několikrát zazněla
Jednání o organizaci
varianta, že aktuální stav ﬁnancí ze
drážní dopravy
SFDI umožní pouze spojení ramen
mostu jdoucích proti sobě z levého
Závěr návštěvy ministra dopravy
a pravého labského břehu a poté ČR Petra Bendla v Ústeckém kraji
by byla stavba do příštího roku za- patřil jednání o organizaci vlakové
konzervována. „Takovou variantu osobní dopravy, které se uskuteč-

nilo v kanceláři Jany Vaňhové na
krajském hejtmanství. Ústecký kraj
byl ministerstvu představen jako
jediný region v ČR, v němž autobusovou veřejnou dopravu zajišťují
dopravci, kteří se ve veřejné soutěži ucházeli o osmiletou koncesi na
její provozování. Obdobný koncept
objednávání dopravy kraj připravuje i v železniční dopravě; ministru
Bendlovi byl při setkání s hejtmankou Vaňhovou celý záměr prezentován. Ústecký kraj v současné
době zpracovává základní parametry veřejných otevřených soutěží, z nichž by vyšli dlouhodobí
provozovatelé vlakové osobní dopravy. Vysoutěžení jednotlivých
oblastí může trvat přibližně dva
roky, ovšem velkou překážkou pro

zahájení prací na jejich přípravách,
jak uvedli představitelé kraje, jsou
existující rozpory v české legislativě
a dále nesjednocené standardy pro
celý sektor veřejné dopravy. V této
souvislosti Petr Bendl představitele
kraje informoval, že připravovaný
zákon o veřejné dopravě tyto standardy bude obsahovat a že zákon
již ve své parafované podobě prošel
prvním připomínkovacím řízením.
Ministerstvo v nich shromáždilo
přibližně dva tisíce připomínek,
názorově naprosto nejednotných.
„Vypořádali jsme je a zákon nyní
prochází druhým připomínkovacím
řízením. Je tu možnost, že již v letních měsících by se mohl dostat
do českého parlamentu k prvnímu
čtení,“ konstatoval ministr.

Šest Křesadel našim dobrovolníkům

Aktuality • Informace
O cenu pro veřejnou správu
nication), zjišťující úroveň komunikace institucí veřejné správy, jehož
se Krajský úřad Ústeckého kraje
ejtmanka Ústeckého kraje zúčastnil. Výzkum realizuje společobdržela v polovině března nost Westminster již potřetí, poprdopis od Michaely Appeltové ze vé jsme jej však rozšířili do všech
společnosti Westminsters, s.r.o. zemí Evropské unie. Pro české úřaPíše v něm mimo jiné: „S potě- dy veřejné správy tak výzkum našením Vám tímto oznamuji, že bízí možnosti inspirace a srovnání
Krajský úřad Ústeckého kraje byl nejen v časovém, ale nově také
nominován na ocenění o nejlepší v geograﬁckém prostoru.“
Výroční udílení cen již třetího ročpřípadovou studii v oblasti komunikace veřejné správy v celoevrop- níku výzkumu EMGC se uskuteční
ské konkurenci. Nominace vychází 2. dubna v Rezidenci primátora
z údajů výzkumu EMGC (European hl.m. Prahy. Pavel Bém převzal nad
Monitor of Government Commu- celou akcí záštitu.

H

Dílčí změny v dopravě

V

neděli 8. března došlo k prvním
letošním změnám v jízdních
řádech, nevyhnuly se ani autobusové nebo vlakové dopravě, kterou
objednává Ústecký kraj. Nedošlo
k žádnému razantnímu snižování
nebo nárůstu počtu spojů, po diskusi se starosty využil Ústecký kraj

Všichni vítězové ceny Křesadlo 2008 hezky pohromadě (zleva): Milada Doležalová (Ústí nad Labem), Barbora Borkovcová (Děčín), Vilemína Svobodová
(Louny), Milena Liptáková (Louny), Václav Bulánek (Ústí nad Labem) a Petra Písaříková (Chomutov)

změnu v jízdních řádech především
k dílčím časovým posunům dobám
odjezdu v řádech minut nebo k posílení kapacity spojů v některých
oblastech. Veškeré změny v jízdních
řádech si můžete ověřit na internetovém portálu IDOS nebo u jednotlivých dopravců.

Ústeckému kraji nehrozí
exekuce majetku

Ú

stecký kraj se ohrazuje proti
některým tvrzením uvedeným
v článku Ústeckému kraji hrozí
exekuce, který uveřejnily Hospodářské noviny v pátek 20. března.
Zmíněná exekuce byla podle názoru Ústeckého kraje prohlášena
v rozporu se zákonem, proto kraj
podal bezodkladně odvolání, které řeší krajský soud. Je potřeba
také uvést, že se netýká exekuce
na majetek Ústeckého kraje, ale
jde o zaplacení pokuty ve výši 50
tisíc korun za to, že Ústecký kraj
údajně nereﬂektuje pokyny úředníků ministerstva vnitra.
Tvrzení, že podstatou sporu je
neochota prohlásit, že kraj nemá
žádnou studii, ze které by byl patrný vliv Dětí Země na prodloužení
a prodražení výstavby dálnice D8,
neodpovídá skutečnosti. Naopak,

o neexistenci uvedené studie bylo
sdružení Děti Země informováno
již v roce 2007. V informaci bylo, že
tehdejší hejtman kraje Jiří Šulc při
svém vystoupení o vlivu Dětí Země
na prodražení a prodloužení výstavby dálnice D8 nečerpal ze žádné
studie, ale učinil ho v kontextu s názory občanů Ústeckého kraje.
Skutečnou podstatou sporu je
to, že úředníci Ministerstva vnitra
ČR přikázali určitou záležitost k vyřízení do samostatné působnosti
ÚK, ačkoliv zákon o pozemních
komunikacích zcela jasně stanoví, že záležitosti týkající se dálnic
jsou věcí státu, nikoli krajů. Ústecký kraj je názoru, že i pro úředníky ministerstva vnitra platí zákon
a pokud něco přikazují v rozporu
s ním, není kraj povinen takové
příkazy uposlechnout.

Rozestavěný most na dálnici D8 u Opárna na Litoměřicku. K propojení
celé dálnice od Prahy až ke hranicím s Německem chybí dokončit 16 kilometrů přes České středohoří právě v Ústeckém kraji. Termín konec
roku 2010 je ohrožen…

Každé křesadlo je originálem z dílny
sochaře Jaroslava Zívala

S

podtitulem Cena pro obyčejné
lidi, kteří dělají neobyčejné věci,
jsou každoročně z desítek dobrovolníků v našem kraji vybíráni nositelé ceny Křesadla. Tuto tradiční
akci, která se dočkala už sedmého
pokračování, pořádá Dobrovolnické centrum, o. s. v Ústí nad Labem
a záštitu převzala spolu s ústeckým
primátorem hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová
Ve střekovském Činoherním studiu zaznělo ve středu 11. března
večer šest zajímavých, emočně
hodnotných a příkladných příběhů nových nositelů Křesala za rok
2008. Hejtmanka Jana Vaňhová
řekla úvodem večera: „Myslím, že
dobrovolníci, kteří dnes převezmou
ceny Křesadlo 2008, mohou sloužit
pro mnohé další jako vzor. Nejde jen
o samotnou dobrovolnickou práci.
Je za tím, podle mne, mnohem víc.
Jde o určitý životní postoj, o přístup
ke svému okolí, k ostatním lidem.
Byla bych ráda, kdyby občanů s podobným postojem k životu v našem
kraji přibývalo. Věřím také, že v budoucnu se dočkáme toho, že práce
dobrovolníků bude v naší republice
stejně běžná jako je tomu v jiných
zemích.“ Za všechny přítomné pak
samozřejmě vyjádřila všem oceněným dík a uznání a hlubokou úctu.
V komisi Křesadla 2008 byla mezi
osmičkou hodnotících také členka Rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková. Řekla nám: „Osobně mě

Hejtmanka Jana Vaňhová předala Křesadlo, certiﬁkát k němu a upomínkové dárky od Ústeckého kraje Vilemíně
Svobodové (vlevo). Uprostřed je ředitelka Dobrovolnického centra, o.p.s. Lenka Černá.
zaujala mladá slečna, nejmladší
dobrovolnice vůbec, která začala
pomáhat handikepovaným již jako
šestnáctiletá. Také mě oslovil příběh
muže, který ač sám trpí roztroušenou skĺerózou, aktivně pomáhá
s administrativou v neziskové organizaci. Tito teenageři pomáhají se
zvládáním každodenních činností
lidem, kteří neměli v životě tolik
štěstí jako my ostatní a jejich příběhy zároveň motivují i ostatní, aby se
k dobrovolnictví přidali.“
K sedmatřiceti nositelům Křesadla z předcházejících šesti ročníků
nyní přibyli: Vilemína Svobodová
z Loun, Milada Doležalová a Václav
Bulánek (oba z Ústí n. L.), Milena
Liptáková z Úlovic u Ročova, Barbora Borkovcová z Děčína a Petra
Písaříková z Chomutova. Cena za
Firemní dobrovolnictví byla udělena
společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace.

Úštěk, Tisá a Děčín:
Do ﬁnále Zlatého erbu

S

outěž Zlatý Erb je vyhlašována ve třech kategoriích. Jsou
jimi nejlepší webové stránky města, nejlepší stránky obce a nejlepší
elektronická služba. Letošního ročníku krajského kola se na Ústecku

zúčastnilo 13 měst a 17 obcí. Ceny
vítězům krajského kola 11. ročníku
soutěže Zlatý erb předala 17. března na slavnostním ceremoniálu
v sídle Ústeckého kraje hejtmanka
Jana Vaňhová. Nejlepší umístění,
s nímž je spojen postup do celostátního kola, si za své internetové
prezentace odvezli zástupci Děčína,
Úštěka a Tisé. S prázdnou neodjeli
ani zástupci obce Mikulov na Teplicku, jejíž prezentace získala nejvíce
hlasů veřejnosti. Celostátní ﬁnále
bude vyhodnoceno na konferenci
Internet ve státní správě a samosprávě 6. dubna. Obci Tisá se tak
dostane možnosti zopakovat celorepublikové prvenství z roku 2004.
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Brusel: „Hudba za želenou oponou“
Ústeckého kraje a Saska-Anhaltska

J

ak vás pravidelně informujeme,
v prvním pololetí letošního roku
organizuje nebo spolupořádá Ústecký kraj prostřednictvím svého
zastoupení v Bruselu i pracovníků
odboru kanceláře hejtmanky a dalšími organizátory celou řadu akcí.
Jsou zařazeny jako doprovodné

V

programy, akce, výstavy, neformální setkání a konference v rámci
současného českého předsednictví
v Radě Evropské unie. Ústecký kraj
patří v tomto směru k těm nejaktivnějším v ČR…
Jednou z akcí byl i společný koncert Hudba za železnou oponou,

na níž se počátkem března v sídle
zastoupení Saska- Anhaltska (Německo) na Boulevardu St. Michel
v hlavním městě Belgie a Evropy
představily pěvecké sbory z tohoto německého spolkového státu
a z Ústeckého kraje. Velice úspěšnou akci podtrhli svojí účastí například náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera (na snímku),
velvyslanec ČR v Belgii Vladimír
Műller, ministr zmíněného svobodného německého státu pro Evropu
Rainer Robra, další velvyslanci, někteří čeští europoslanci, zástupkyně
Ústeckého kraje v Bruselu Markéta
Pokorná a téměř dvě stovky dalších
hostů a posluchačů.
Na hudební večeru se představil
smíšený pěvecký sbor Chorea Akademica, umělecké těleso Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem
(sbormistři J. Říha a J. Holubec),
Landesjugendchor z Německa, na
dobu před pádem opony tehdy rozdělující dnes již jednotnou Evropu
zavzpomínali také někteří členové
hudební skupiny Spirituál Kvintet.

3

Ústecký kraj: dva dny centrem
evropské chemie

úrovni pro konkurenceschopnost
evropského chemického průmyslu
(HLG). Dále: Inovace, jako hnací
motor pro konkurenceschopnost,
využívání přírodních zdrojů, energetiky a surovin pro chemický průmysl, jednat se bude o regionální
dimenzi průmyslu, logistice chemie a rozvoji klastrů. Významným
též bude implementace REACH
(Register, Evaluate and Authorise
new Chemicals- tedy předregisrcholná konference chemic- v konferenčním sálu Krajského úřa- trace chemických výrobků) v jedkého průmyslu zaměřená na du Ústeckého kraje. První den bude notlivých regionech a samozřejmě
prezentaci výsledků skupiny na zaměřen na prezentaci výsledků perspektivy chemického průmyslu
vysoké úrovni pro konkurence- HLG (High Level Group), druhý den na starém kontinentě v souvislosti
schopnost evropského chemické- se bude věnovat dopadům výsledků s globální ekonomickou krizí. Dále:
ho průmyslu odborné veřejnosti ve workshopu se zaměřením na re- Spolupráce jednotlivých členských
regionů ECRN, legislativa či dopase uskuteční v Ústí nad Labem ve gionální aspekty
dnech 16. a 17. dubna. Pořádat ji
Předpokládá se účast více než 250 dy pravidel REACH na malé a drobbudou Ústecký kraj spolu s ECRN, odborníků, ministrů či zástupců né podnikatele. Přednášet budou
Evropskou komisí a českým před- ministerstev členských zemní EU, mimo jiné představitelé chemicsednictvím v EU. První den budou představitelů regionů chemického kého průmyslu (od nás např. ze
jednat delegáti v několika panelo- průmyslu, vysokých škol, vědec- Svazu chemického průmyslu ČR),
vých diskuzích a workshopech v Se- kých pracovišť a výzkumných ústa- z Evropského úřadu pro životní
veročeském divadle opery a baletu, vů z tohoto rezortu, samosprávy prostředí, zástupci akademické
přičemž se očekává nejvyšší účast a pod. Zásadním programem bude půdy, ústavů, ale též samosprávy
VIP, druhý den, 17. dubna, pak šíření výsledků skupiny na vysoké a zájmových skupin.

V

Poplatky za pacienty: 2,8 mil. korun

polovině měsíce se náměstek
hejtmanky Arno Fišera spolu
se členem představenstva Krajské
zdravotním, a.s. Radkem Scherferem zajímal o postup Masarykovy nemocnice, o.z. při úhradách
regulačních poplatků pacientů
s trvalým bydlištěm v našem kraji.
Prohlédl si jednotlivá místa, kde
mohou občané zaplatit zmíněné
poplatky nebo využít tzv. veřejného příslibu Ústeckého kraje. Po
jeho podpisu pacientem za něj regulační poplatky zaplatí kraj. Jed-

ná se o 30korunový poplatek za
vyšetření na ambulanci, 60 za den
hospitalizace a 90 Kč za návštěvu
pohotovosti. Za únor, podle zpracování došlých dat k 11. březnu,
byly poplatky ve všech zařízeních
ve správě kraje vyúčtovány ve výši
5 631 tis. Kč, veřejného příslibu využilo padesát procent z téměř 56
tisíc pacientů a kraj za ně zaplatil
2 836 tis. Kč, tedy asi 50 %. Nejvíce za hospitalizaci… Současně oba
pánové hovořili s několika klienty
v ústavní lékárně. Poplatky za po-

ložku na receptu za ně kraj neplatí,
ale formou bonusu je jim Krajskou
zdravotní poskytnuta při doplatku odpovídající sleva. Tato praxe
se týká lékáren při nemocnicích
v Děčíně, Ústí, Teplicích a v Mostě. „Velká část pacientů oceňuje,
že platit nemusí,“ řekl mi Arno
Fišera. „Kraj má na regulační poplatky peníze v rozpočtu, ale jednoznačně a nadále trváme na tom,
aby ústavními kroky byly všechny
regulační poplatky ve zdravotnictví
v celé zemi zrušeny.“

Oba snímky jsou z lékárny při MN v Ústí n. L.; Arno Fišera (uprostřed) hovoří spolu s R. Scherferem (vpravo)
s jedním ze zákazníků lékárny

Druhý den vrcholné konference chemického průmyslu – v pátek 17. dubna – bude před konferenčním sálem
krajského úřadu zahájena slavnostní vernisáží výstava uměleckých fotograﬁí Jana Hodače z Mostu. Expozice
„Fabrica Bohemica“ bude v Ústí zpřístupněna až do 24. dubna, poté se přesune do sídla EU, do Bruselu. Spojení industriálních obrů a nádherné krajiny z pod Krušných hor můžete na velkoplošných fotograﬁí obdivovat
i vy. Alespoň jedna ukázka: Elektrárna Počerady.

O cestovním ruchu a dopravě
V

Litoměřicích se na sklonku tohoto týdne koná jedna ze stěžejních doprovodných akcí českého
předsednictví v Radě EU – konference o cestovním ruchu s mezinárodní
účastí s názvem Stop and Stay (Zastav se a zůstaň). Významnou měrou se na akci v domě kultury podílí
vedle agentury CzechTourism, měs-

ta Litoměřice nebo Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří
také Ústecký kraj, odborníci jeho
krajského úřadu či kancelář Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu.
Už za několik týdnů, konkrétně
ve dnech 29. – 30. dubna, bude litoměřický dům kultury hostit také
účastníky neformálního setkání mi-

nistrů dopravy sedmadvaceti členských států Evropské unie. Dům
kultury, kde se ministři sejdou, se
na tuto událost začal připravovat už
od loňského léta a opravy a úpravy
pokračovaly i letos. Na internetových stránkách Ústeckého kraje vás
budeme o blížící se „ministeriádě“
informovat.

Škola s novou tělocvičnou oslaví příští rok sto let

P

o devadesáti devíti letech má
vlastní tělocvičnu Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická v Ústí nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého
kraje. Výstavba nové tělocvičny, jež
je spojena s hlavní školní budovou
z r. 1910, trvala asi osmnáct měsíců.
První práce začaly v listopadu 2007
a 3. března roku letošního byla tělocvična předána do užívání 420
žákům této školy. Obligátní pásku
přestřihli členové rady Ústeckého
kraje Radek Vonka a René Budjač.
Sportovní areál, tedy tělocvična
s výtahem, stál bezmála 55 milionů korun a prostředky byly čerpány
jednak z Regionálního operačního
programu Severozápad, a jednak
z rozpočtu zřizovatele školy, tedy
Ústeckého kraje.
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Naslouchejme hlasům vesnice

V

této rubrice vás budeme
pravidelně
informovat
o dění v našich malých obcích,
vesnicích i vískách. Samozřejmě
o zásadních projektech, akcích
a plánech, ale také o běžném ži-

votě občanů malých sídel. Budeme rádi, když se na tvorbě této
rubriky budete podílet i vy, občané Ústeckého kraje. Vaše podněty, názory, připomínky i třeba
dokumentace akcí, které pomá-

hají k lepšímu životu na našem
venkově, můžete posílat na obor
kanceláře hejtmanky kraje nebo
můžete využít mailových adres
uvedených v tiráži Krajských novin Ústeckého kraje.

Projekt „Naslouchejme hlasům vesnice“ zahájen
propagaci a zřízení webových stránek, kde budou uvedeny informace
podporující cestovní ruch – pohostinství, ubytování, kulturní akce,
památky a zajímavá místa, a na
zřízení informačních center o těchto
místech. Spolupracovat na realizaci
projektu bude především se starosty
a zástupci obcí, kterých se projekty
budou týkat, Svazem žen, ale také
se soukromým sektorem.

✶✶✶
Za účasti zástupců Ústeckého kraje a Českého svazu žen – Krajské
rady ČSŽ Ústeckého kraje se konal
7. března tohoto roku na zámku
Červený Hrádek v Jirkově informační mítink projektu Naslouchejme
hlasům. Informace o projektu a aktivitách plánovaných na následující
tři měsíce podala manažerka projektu Jaroslava Kuszniruková pověřená vedením odboru Strategie příObec Kamýk na Litoměřicku
pravy a realizace projektů Krajského
stecký kraj bude moci v násleVedoucím partnerem projektu je úřadu Ústeckého kraje. Předběžně
dujících třech letech vyčerpat italská provincie Trento. Ústecký také projednala úkoly, které bu264 000 Euro z Evropského fondu kraj se účastnil přípravy projektu dou realizovány společně s Českým
pro regionální rozvoj na podpo- v roli projektového partnera spo- svazem žen prostřednictví Květy
ru malého a středního podnikání lečně s partnery dalších středoev- Rybárové. V této chvíli probíhá mav obcích zasažených těžbou, zejmé- ropských zemí – Slovinska, Němec- pování řešeného území, na jehož
na na podporu cestovního ruchu, ka, Rakouska a Polska. V únoru se základě budou zpracovány návrhy
a podporu vytváření pracovních zástupce Ústeckého kraje zúčastnil a možnosti pro rozvoj cestovního
příležitostí pro ženy. Umožní mu to zahajovací schůzky projektu, kde ruchu. Tento vývoj by měl podpořit
účast v projektu Listen to the Voices byly projednány hlavní úkoly a čin- podnikání malého rozsahu a zejméof the Villages - Naslouchejme hla- nosti pro následující období, tj. do na vytvořit nové pracovní příležitosti
sům vesnice, který bude realizován konce letošního června.
pro ženy v obcích v oblasti Chomuv rámci EU programu INTERREG
Ústecký kraj má v úmyslu v projek- tova, Teplic, Litvínova, Mostu a Ústí
IV.B, CENTRAL EUROPE.
tu získané prostředky použít také na nad Labem.

Rozvoj venkova má v Ústeckém kraji zelenou

J

e obecně známou zkušeností,
že venkovský prostor na jižní
Moravě nebo v jižních Čechách je
vzhledem i atmosférou naprosto
odlišný od venkovského prostoru
severních Čech.
V Ústeckém kraji ale žije ve venkovských oblastech více než čtvrtina celkového počtu obyvatel. Zachování tradic a další rozvoj života
na venkově v souladu s moderní
dobou a požadavky zejména mladých lidí na životní komfort a kulturní a společenský život včetně
nejrůznějších prvků vybavenosti
obcí, to je jeden ze základních cílů
společného úsilí orgánů a institucí,
které se v Ústeckém kraji rozvojem
venkova zabývají.
V uplynulých dnech deklarovala
zájem o spolupráci na tomto společném cíli Škola obnovy venkova

o.p.s. spolu s krajským zastoupením Spolku pro obnovu venkova
a Výborem pro zemědělství, životní prostředí a venkov na jednání
s hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou. Byla zdůrazněna
úloha malých obcí na rozvoji venkova a dle hejtmanky je třeba prezentovat pozitivní příklady práce například z oblasti Litoměřicka v dalších
obcích a městech regionu, zejména
tam, kde vzhled a občanská vybavenost není ještě na úrovni odpovídající současnosti a motivovat tak
další rozvojové aktivity. V souvislosti
s podmínkami dalšího rozvoje se
hovořilo o podpůrných zdrojích ﬁnancování rozvojových činností jak
v oblasti osvěty, tak samotných investičních i neinvestičních projektů,
jako např. Program rozvoje venkova, Program obnovy venkova Ústec-

kého kraje a další. Byly pojmenovány i některé z problematik, kterými
se venkov aktuálně potýká, např.
výstavba čističek odpadních vod,
odpadové hospodářství ale i daňová výtěžnost apod.
Výsledkem jednání bylo jednoznačné vyjádření podpory ze strany
Ústeckého kraje všem společným
aktivitám, nejdůležitější zůstává
vzájemná komunikace, výměna informací a sjednocování rozvojových
priorit včetně pomoci při jejich naplňování. Poznatky a zkušenosti získané na úrovni kraje pak budou prostřednictvím delegovaných zástupců
uvedených subjektů přenášeny na
republikovou úroveň. Snahou všech
bude ukázat venkov jako nezbytnou
součást společnosti a prostor pro život budoucích generací.
Alena Šnýdlová

Svaz měst a obcí České republiky

Ú

Představujeme výbory krajského zastupitelstva O

V

současné době pracuje při Zastupitelstvu Ústeckého kraje
osm výborů; zasedají v nich členové rady kraje, zastupitelé i lidé z odborné veřejnosti, zástupci místních
samospráv a další. Pravidelně vás
budeme seznamovat s činností zastupitelských výborů.

Finanční výbor ZÚK

Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje je jedním z poradních a kontrolních orgánů krajské
samosprávy. Jeho existence a činnosti vyplývají ze zákona o krajích,
kde je stanoven jako jeden z povinně vytvářených výborů. Výbor
má v současné době 10 členů,
jeho pravidelná jednání probíhají
jednou měsíčně.
Práce ﬁnančního výboru by se
dala rozdělit do dvou základních
okruhů. Za prvé je to kontrolní
činnost. Výbor v rámci ní provádí
například kontrolu hospodaření
s majetkem a ﬁnančními prostředky
kraje, kontroluje také hospodaření
právnických osob a zařízení zakládaných (např. Krajská zdravotní
a.s., Regionální rozvojová agentura

Ústeckého kraje) nebo zřizovaných
krajem (všechny příspěvkové organizace kraje). Nově bychom se
chtěli také více zaměřit na kontrolu
využití dotací poskytnutých krajem
z jeho prostředků obcím. Už byl stanoven plán kontrol a vybrány obce,
u kterých bude probíhat kontrola.
Prověrky dotací obcí členové výboru
zahájí již v dubnu.
Druhou hlavní oblastí, v níž ﬁnanční výbor pracuje, je vlastní
hospodaření kraje. Výbor projednává a připomínkuje krajský rozpočet, výhled hospodaření kraje,
ale i závěrečný účet krajské samosprávy. Se členy výboru jsme
se také shodli na tom, že důležité
je podrobné sledování ﬁnančních
toků v rámci krajského hospodaření a vývoj daňových příjmů kraje.
Kromě toho bude ﬁnanční výbor
sledovat také přehled a způsob
ﬁnancování investičních akcí a záměrů kraje, včetně postupu jejich
realizace. S touto činností souvisí
i vyhodnocení čerpání úvěrového
rámce kraje, případně dalších cizích zdrojů v rozpočtu.
Petr Fiala
předseda ﬁnančního výboru
a člen Zastupitelstva
Ústeckého kraje

Výbor pro výchovu,
vzdělání a zaměstnanost

Velice zodpovědná a přitom
v mnoha rozhodnutích nepopulární
práce čeká v tomto volebním období Výbor pro výchovu, vzdělání

a zaměstnanost (VVZ). Již v minulém volebním období schválilo krajské zastupitelstvo Postup vytvoření
soustavy páteřních škol zřizovaných
Ústeckým krajem. Zjednodušeně
to znamená jak skloubit rapidně
klesající počet žáků na středních
školách s vynakládanými ﬁnančními prostředky kraje. A to se ještě
nevědělo, jaká hospodářská krize
zasáhne nejen náš kraj a peněz
bude méně než se předpokládalo.
Přesto bude cílem práce členů výboru pomoci vybudovat systém škol
s pestrou nabídkou oborů, dopravně dostupných a také přispět k popularizací technických a řemeslných
oborů. Zatím proběhla dvě jednání
výboru VVZ. Maximální účast a otevřená diskuse dávají předpoklad, že
se sešel kolektiv odborníků, kteří
mají zájem na kvalitním vzdělávání mladé generace. Ne každý je ze
školství, ale zájem projevili všichni.
Když jsme u kvality, hovořilo se
i o víceletých gymnáziích, která by
se měla zaměřovat na talentované
žáky s vynikajícím prospěchem na
prvním stupni. Dobří žáci by měli
zůstávat na druhém stupni základních škol, aby se nesnižovala kvalita.
Podporu dostaly páteřní školy a také učební obory. Kvalitních mladých
řemeslníků je v Ústeckém kraji velký
nedostatek a proto podpora jejich
studia je na místě. Na druhém jednání se také členové VVZ seznámili
se systémem základních uměleckých škol v kraji. Je jich celkem 31,
z toho 22 zřizují obce, jedna je soukromá a osm je zřizováno krajem.
Ale navštěvuje je pouze 12 % žáků
základních škol a to je nejméně ze
všech krajů v republice. Například
v Pardubickém kraji je toto procento více než dvojnásobné. Výbor má
v názvu také zaměstnanost; ta se
stala vážným problémem, a proto
máme na dubnové zasedání pozvaného pana ředitele ústeckého
úřadu práce, který plní funkci pověřeného pro Ústecký kraj, aby nás
seznámil se situací za první čtvrtletí
a výhledech na další měsíce, podle
informací zaměstnavatelů.
Oldřich Bubeníček
předseda výboru VVZ
a člen zastupitelstva

zásadních problémech v legislativě, ﬁnancování obcí, o zahraniční spolupráci a prioritách na
léta 2009 – 2011 jednali 3. března
na krajském úřadu Ústeckého kraje představitelé Svazu měst a obcí
České republiky (SMO ČR), který tu
zastupovalo několik desítek starostů a primátorů z Ústeckého kraje
sdružených ve SMO. Tradiční krajské
setkání pozdravila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, Vládu ČR
tu reprezentoval její místopředseda

a ministr pro evropské záležitosti
Alexandr Vondra a za SMO byl přítomen jeho výkonný místopředseda Jaromír Jech. Delegáti se rovněž

seznámili s elektronickými úkony
v eGovernmentu, s problematikou
odpadového hospodářství, s projekty z oblasti vodohospodářství a dalšími úkoly samosprávných orgánů.
Bylo to už páté krajské setkání Svazu měst a obcí (letos již byla na jižní
Moravě, Pardubicku, Královéhradecku a Plzeňsku) SMO sdružuje 40
% měst a obcí ČR v nichž žije více
než 75 % obyvatelstva. Další, již
XI. Sněm SMO, se chystá na konec
května do Karlových Varů

O budoucnosti lounské léčebny

Pavel Kouda a Ivana Schejbalová při jednání o „výhledech“ Dětské psychiatrické léčebny v Lounech

J

ak ústně (!) sdělili úředníci Ministerstva zdravotnictví ČR ředitelce
Dětské psychiatrické léčebny v Lounech Ivaně Schejbalové, posledního
června by jako samostatná příspěvková organizace MZdr měla skončit. Při své návštěvě DPL v Lounech
se s celou „kauzou“ seznámil také
náměstek a zástupce hejtmanky
Ústeckého kraje Pavel Kouda spolu
s vedoucím odboru sociálních věcí
a zdravotnictví krajského úřadu Petrem Severou.
Zrušení, ale také pouhé přestěhování léčebny nebo jednotlivých
pacientů jinam (ve stádiu úvah je
například léčebna až v Dobřanech
na Plzeňsku nebo v Opařanech
u Tábora) by přineslo ohromné
problémy třeba rodinám hospitalizovaných dětí, poněvadž k jejich

léčbě je úzká a velice častá spolupráce rodičů výslovně nezbytná.
Nelze pominout ani možné zrušení 50 míst zdejších zaměstnanců.
„Ústecký kraj se rozhodně nehodlá
smířit s tím, aby ministerstvo tuhle
léčebnu, jedinou v našem regionu,
zrušilo,“ říká Pavel Kouda. „I když
to není organizace Ústeckého kraje, budeme o její další existenci
bojovat. Dohodli jsme se, že budeme jednat s příslušnými úředníky
rezortu zdravotnictví v Praze a seznámíme se také se situací v podobných léčebnách, třeba ve Velké
Bíteši, jež má také ´padnout´. Ony
ekonomické důvody, jak tvrdí Praha, asi nebudou tak závažné, poněvadž lounská léčebna má každý
rok vyrovnaný rozpočet a náklady
na její činnost pokrývají platby od

zdravotních pojišťoven. Dokonce
zřizovatel léčebny na její provoz nic
nedává…“
Lounská léčebna sídlí v jednom ze
tří panelových křídel budovy bývalého hotelu Graf, jež je shodou okolností v majetku Ústeckého kraje.
Dnes je v léčebně na rozhraní Loun
a Černčic asi padesát pacientů ve
„věku“ od 5 do 15 let, a to většinou
z regionu Ústeckého kraje. Mladým
pacientů s pedopsychiatrickými diagnózami, hyperkinetickými poruchami a, bohužel, s drogovou závislostí, tu je k ruce i škola, která je
příspěvkovou organizací Ústeckého
kraje. Umístění v DPL je alternativní
ústavní výchovou a pro zachování
lounské psychiatrické léčebny mluví
rovněž fakt, že je i ambulancí pro
velkou spádovou oblast.
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Pracovní setkání v České Kamenici

N

ejčastější dotazy asi 25 starostů z děčínského okresu, kteří

se 18. března sešli v Domě kultury
v České Kamenici s hejtmankou
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou,
se týkaly dopravní obslužnosti,
dostupnosti zdravotní péče nebo
vzdělávání. Kromě nejvyšší představitelky kraje se Hejtmanského dne
zúčastnil také člen Rady Ústeckého
kraje Petr Jakubec, vedoucí kanceláře hejtmanky Aleš Konopásek
a Jaroslava Kuszniruková, jež je na
krajském úřadu pověřena vedením
odboru strategie, přípravy a realizace projektů.
Jana Vaňhová měla připravené
základní informace o prioritách
krajské vlády, mezi které patří v první řadě zdravotnictví nebo řešení,

v souvislosti s hospodářskou recesí,
rychle stoupající nezaměstnanosti.
Hejtmanka starostům představila
chystané investiční akce kraje na
Děčínsku a také dotační programy,
a to nejen ty krajské. „Obce mají
v současné době jedinečnou příležitost získat nemalé prostředky
z operačních programů. Často ale
právě menší obce nemají dostatek
kapacit na to, aby správně připravily projekty na získání těchto peněz.
Proto vám nabízím možnost obracet se v případě zájmu na odbor
strategie a přípravy projektů krajského úřadu s žádostí o pomoc,“
uvedla Jana Vaňhová. Další z témat
přiblížil starostům radní Petr Jaku-

bec zodpovědný za oblast školství.
Seznámil je s chystaným stipendijním programem na podporu
středoškolského vzdělávání technických směrů: „Pomocí tohoto
stipendia chceme motivovat mladé
lidi, aby se vyučili v oborech, kterých je v našem kraji nedostatek.
Připravujeme také příspěvky na
dopravu pro žáky středních škol,
kteří musejí dojíždět.“ Připomněl
také projekt Ústeckého kraje, který pomáhá žákům středních škol
připravit se na vysokoškolské studium technických směrů. V diskusi
o problémech starostů obcí děčínského okresu nejčastěji zaznívaly
připomínky k dopravní obslužnosti

zejména Šluknovského výběžku,
potřebě dobudování komunikací
vyšších tříd v regionu (silnice I/13
spojující Ústecký a Liberecký kraj)
a také nedostatku vysokoškolsky
vzdělaných odborníků.
Po setkání se starosty čekala oba
představitele kraje ještě prohlídka
Ústavu sociální péče v České Kamenici, který je příspěvkovou organizací kraje. Hovořili s ředitelkou ústavu
Renátou Kučerovou a jejími kolegyněmi především o těžkostech, které
oblasti sociální péče způsobilo snížení dotací od ministerstva práce
a sociálních věcí. V českokamenickém ÚSP je 53 klientů a kapacita
ústavu je naplněna na 100 procent.

Krajští politici si prohlédli nedávno rekonstruované budovy ústavu
a měli možnost se seznámit s životem klientů.
Návštěvu České Kamenice zakončili Jana Vaňhová s Petrem Jakubcem a doprovodem na výjezdovém
stanovišti Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje, kde je přivítal ředitel ZZS Ústeckého kraje
Ilja Deyl. Zdravotničtí záchranáři
se pochlubili budovou stanoviště,
která byla ještě před několika měsíci zchátralou hasičskou zbrojnicí.
Nyní po rekonstrukci, která přišla
na necelých 6 milionů korun, mají
zdravotníci moderní, jejich potřebám plně vyhovující budovu.

Centrum České
Kamenice,
hostitelského města dalšího
Hejtmanského dne.
V současné době má
asi pět a půl tisíce
obyvatel včetně osmi
místních částí. Město
je od roku 1992 městskou památkovou zónou a před několika
lety získala také titul
Historické město roku
2005.

▼

▼

Hejtmanka Jana
Vaňhová při prezentaci priorit Ústeckého kraje do roku
2012. Spolu s ní jsou
na snímku uvolněný
člen rady kraje Petr
Jakubec a Jaroslava
Kuszniruková z odboru strategie, přípravy
a realizace projektů.

▼

▼

Představitelku kraje prováděla Ústavem
sociální péče v České
Kamenici, p.o., jeho
ředitelka Renáta Kučerová. Z dvaapadesáti
zdejších klientů je 22
žen a zbytek jsou muži
od dětského věku až
do stáří. Řada uživatelů sociálních služeb
je také zaměstnána
vně ústavu – třeba ve
městě nebo v o. s. Slunečnice, která je neziskovou humanitární
organizací pomáhající
mentálně a tělesně postiženým lidem v děčínském regionu.

▼

▼

▼

▼

Vloni bylo slavnostně otevřeno nové
výjezdové stanoviště
Záchranné služby Ústeckého kraje v České
Kamenici. Na snímku
je u moderní sanitky
hejtmanka s ředitelem
ZZS Ústeckého kraje
Iljou Deylem. Pomoci
se odsud musí dostat
každému do 15 minut (nejčastější volání:
Přijeďte hned, je mi
špatně!).

Ve zdejším kulturním domě se sešly téměř tři desítky starostů
a dalších představitelů
místních samospráv
z celého děčínského
okresu. Zájem o setkání s hejtmankou
kraje byl opravdu velký – stejně jako touha
získat nejaktuálnější
informace o rozvoji
kraje a řešení stávajících problémů tohoto
severního regionu Ústeckého kraje.

Starostové nejen naslouchali, ale
především
diskutovali s představiteli
kraje o problémech
v dopravě, v práci
s
nepřizpůsobivými
občany, o sociálních
službách, nedostatku
řemeslníků a technicky vzdělaných odborníků (přičemž míra
nezaměstnanosti se
v posledních měsících
zvyšuje). Na snímku
hovoří starosta hostitelského města Miroslav Weis.

Hezkou dílnu mají
ti nejšikovnější uživatelé sociálních služeb
v podkroví hlavní budovy ústavu. Mnozí si
tu rádi trénují trpělivost, zručnost a k volnočasovým aktivitám
tu mají samozřejmě
i další příležitosti.

Tato budova dříve sloužila českokamenickým hasičům.
Město ji za korunu
převedlo Ústeckému
kraji, jenž ji zrekonstruoval pro potřeby
výjezdového stanoviště ZZS. Kromě garáží
v přízemí je v prvním
patře perfektní zázemí záchranářů. Ti
odsud pomáhají pacientům od Hřenska
až k Verneřicím, další
oblasti mají na starosti
specialisté ZZS z výjezdových stanovišť v Děčíně, Velkém Šenově
nebo Rumburku.
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Máme 6 578 památkově chráněných objektů
Dvůr a Duchcov a kostel sv. Floriána
v Krásném Březně. Velikou skupinu
mezi památkově chráněnými objekty
v našem kraji tvoří památky církevní.
Celkem jich je – včetně drobné architektury - více než dva tisíce, z toho
343 památkově chráněných kostelů,
15 klášterních areálů a 280 kaplí.
Zdaleka nejpočetnější je skupina
památkově chráněných obytných
a zemědělských staveb. Celkem
jich je 2767 a patří sem mimo jiné
1612 domů, 447 chalup a 164
zemědělských usedlostí. Méně početná je architektura hradní a zámecká. V Ústeckém kraji památkáři
chrání 46 hradů, 108 zámků a 11
tvrzí. Stejně jako v případě sakrálních památkových objektů i u profánních jsou kromě celých areálů
zámků nebo kostelů na seznamech
památkářů zpravidla zapsány i jednotlivé ohradní zdi, brány, zvonice
atp., takže celkový počet památkově chráněných objektů zahrnutých
mezi hradní a zámeckou architekturu čítá více než tisíc položek.

Klášter františkánů v Kadani je jednou z několika národních kulturních památek v Ústeckém kraji

Pozvánka do fotokroužku

V

ÍZ

Od jara letošního roku zahajuje v Severočeské vědecké knihovně
v Ústí nad Labem (příspěvková organizace Ústeckého kraje) činnost
Fotokroužek mládeže při Ústeckém fotoklubu, o.s. (UFO). Začínající
mladí fotografové z řad školáků od šestých tříd, studenti a další
mladí lidé tu získají teoretické i praktické znalosti a zkušenosti.
První setkání se koná ve středu 8.dubna od 14:30 hodin v prostorách
Severočeské vědecké knihovny, Winstona Churchilla 3 v Ústí nad
Labem. Volejte 604 649 727, podrobnosti i na www.fotoklub.xf.cz

CzechTourism Berlin Awards pro Ústecký kraj
V

a obchodní radové Velvyslanectví
ČR v Berlíně Hany Havlové – byly
uděleny ceny v devíti kategoriích.
Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého
kraje Jiří Válka (na snímku vpravo) převzal pro náš kraj vysoké
ocenění „Nejlepší partner roku
2008 v kategorii Region České
republiky”. Bylo uděleno za aktivní propagaci Ústeckého kraje
v Německu a speciálně za jeho
prezentaci v kanceláři CzechTourism Berlin na CheckPoint Charlie.
Další ceny byly uděleny napříklade v kategoriích nejlepších lázní,
hotelů, česko – německých médií,
dopravních společností, německých touroperátorů a d.

e středu 11. března proběhla
v rámci největšího světového veletrhu cestovního ruchu ITB
v Berlíně ceremonie slavnostního
předání „CzechTourism Berlin
Awards“. Berlínské zastoupeni
agentury CzechTourism před více
než dvěma sty hosty z řad cestovních kanceláří, novinářů, zástupců
českých regionů, měst, lázní a hotelů ocenilo nejlépe spolupracující partnery v roce 2008. Z rukou
marketingového ředitele agentury
CzechTourism Pavla Kosaře a ředitele CzechTourism Berlín Miroslava Rončáka a za účasti diplomatických představitelů ČR v Německu
– konzula České republiky v Drážďanech Tomáše Podivínského

Nejvyšší
kontrolní
úřad

Chirurgický
lékařský
obor

Hektar

Tradiční recitační soutěž
v Kazachstánu

Končetina

Samovolné
vypuštění

Nálev

On (něm.)

Povrchní
vyznavač
všeho
módního

Bavič

Leknutí

MZP
Slovinska

Daňová
služba

Dveře
(angl.)

Kaprovitá
ryba

3. díl
tajenky

Surová
nafta

Barva

Kouzlo

Měsíc
(angl.)

Dužina
(angl.)

Cizí kř.
jméno

Chemická
zn. sodíku

2. nejm. stát
světa

Dánská
ﬁrma

Ostrovní
stát

Kovový
prvek

4. díl
tajenky
Tokat
- 3. osoba
j. č.

Kopie

Značka
českých
letadel

Předložka

Plošná
jednotka

Soupeř
Brána
(něm.)

Jednotka
hmotnosti
Mládenec
(nář.)

Jm. herce
Töpfera

Citoslovce
smíchu

Drogerie
Olympijské
hry

Legrace

Univerzita
Karlova

Kovový
prvek

Pletené
prádlo

Slovenský
prezident

Část
svíčky

Citoslovce
smíchu

Typ
květenství

Pražské
divadlo

Místo

Internet
Protocol

Pigmentová
skvrna

Stejný
(angl.)

Londýnská
čtvrť

Celní
poplatek

Umělá
hmota

Opak
světla

Německý
člen

Trápení
(něm.)

Vyřazovací
systém

Inic. herce
Cupáka
Jm. herečky
Vránové

Robinsonův
přítel

Iniciály
spisovatele
Kundery

Inic. herce
Deyla

Jeden
(angl.)

Opak tam

Chemická
značka
americia

Kř. jméno
oštěpářky
Zátopkové

Dunaj
(něm.)

Ukazovací
zájmeno

Tázací
zájmeno

Jm. zpěv.
Zemánkové

Směnná hodnota statku

Pšeničný
chléb

Náplň do
tiskárny

Občanský
průkaz

Vejce
(něm.)

A (lat.)

Peruánské
město

Česká
ﬁrma

Český
režisér

MZP
Česka

Krajská návštěva na biskupství

R

adní Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči Jana Ryšánková s vedoucím odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje Petrem Novákem
navštívili v pátek 13. března Biskupství litoměřické. Během audience
u nově jmenovaného generálního
vikáře Stanislava Přibyla probíhalo
jednání za přítomnosti mluvčího
biskupství Martina Davídka o mož-

nostech spolupráce Ústeckého kraje s vedením diecéze.
V biskupské rezidenci se s paní radní pozdravil litoměřický biskup Mons.
Jan Baxant (na snímku). Osobní kontakty mezi vedením Litoměřické diecéze a představiteli Ústeckého kraje
jsou předpokladem k pochopení
postojů obou subjektů, jejichž společným zájmem je působení ve prospěch obyvatel Ústeckého kraje.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Pivovary na Chomutovsku, až do
11. dubna, areál bývalého jezuitského gymnázia. Výstava s podtitulem Historie pivovarnictví.
Malíř Gustav Zindel, až do 13.
června, muzejní prostory radnice.
Výstava ke 100. výročí od úmrtí
krušnohorského krajináře.

do kouzelného světa kočárků, dětí,
panenek, nadýchaných peřinek
a povijanů.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Baby veteráni – výstava historických kočárků, až do 30. května, jízdárna. Výstava Vás přenese

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Himaláj, hory a lidé, až do 12. května, budova W. Churchilla 3. Výstava
fotograﬁí horolezce Jana Křičky.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
Velikonoční kraslování, až do
3. května, Hlavní budova. Výstava
kraslic zdobených tradičními i netradičními technikami.

Křížovka o ceny
Kruh
(angl.)

Rodový
znak

1. díl
tajenky

?

Kulturní pozvánky

Dvojice
Stavební
prvek

Součást
střechy

Závěs před
jevištěm

Pavouk z Pána prstenů

Citoslovce

2. díl
tajenky

Zařízení
pro chov
včel

bytáře umístěnu hranolovitou
věž z r. 1845. V roce 2008 zde
proběhla oprava střechy a fasády.
Vedle prostředků získaných z programů na obnovu kulturních památek ministerstva kultury ČR byla
vlastníku kulturní památky - římskokatolické farnosti – poskytnuta
z prostředků Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje dotace ve výši
500 tis. Kč. Celkové náklady na
obnovu střechy a fasády v tomto
roce dosáhly výše 1 614 736,- Kč.
Napište nám jméno této památky a kde se nachází?
Vaše odpovědi čekáme do poloviny dubna 2009 na adrese:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká Hradební 8, 400 02 Ústí n.L.,
případně na elektronické adrese:
sebesta.z@kr-ustecky.cz.

K

to: cisterciácký klášter v Oseku, pomník obětem katastrofy na dolu
Nelson v Oseku, klášter františkánů
v Kadani, kostel sv. Mikuláše v Lounech, hora Říp s rotundou sv. Jiří,
Malá pevnost se hřbitovem v Terezíně, pole s pomníkem Přemysla
Oráče ve Stadicích, zámky v Benešov nad Ploučnicí, v Libochovicích,
v Ploskovicích, dále zámky Krásný

minulých krajských novinách
jste si lehce poradili s naší fotokvízovou hádankou; skutečně
se jednalo o hrad Doubravka na
Teplicku. Dárek od nás dostane
Eva Gottwaldová a Vladislav
Pauček z Teplic a Jana Košnarová z Ústí n.L. Skorotic. Dnes
vám nabízíme fotograﬁi z místa,
které spravuje obec Libouchec.
Jde o kulturní památku v malebné
krajině Ústecka, jež je zasvěcená
jednomu z nejoblíbenějších světců,
ochránci dětí, jímž často nosí dárky. Je umístěná ve středu obce na
návrší nad potokem a jde o barokní stavbou z 18. století, která byla
postavena na místě původního
kostela, připomínaného v seznamu farních kostelů již v roce 1352.
Obdélníková stavba s trojbokým
presbytářem a malou sakristií na
severním boku má v závěru pres-

TO

stecký kraj se podle posledních
údajů může pochlubit 6 578
objekty, které jsou památkově chráněny. Kromě kostelů, hradů, zámků
a dalších budov sem spadají také
boží muka, kapličky, ohradní zdi,
brány, věže, sochy a sousoší a další
nemovitosti. Třináct objektů z toho
počtu je zapsáno na seznamu národních kulturních památek. Jsou

V

FO

Ú

Fotokvíz

Pulp,
ajtys

T

ajenka naší křížovky z únorových Krajských novin Ústeckého kraje zněla: Kde v kraji a kdy
se sejdou ministři dopravy(?)
Správná odpověď zněla: Neformální setkání ministrů dopravy
členských států EU se uskuteční
ve dnech 29. – 30. dubna 2009
v Domu kultury v Litoměřicích
(stačilo samozřejmě třeba jen 29. –
30. 4. v Litoměřicích). Knižní odměny dostanou tři vylosovaní úspěšní
luštitelé: Ludvík Třešňák z Vilémova, Věra Peterová z Loun a Jiří
Mihulka z Roudnice nad Labem.

Chcete-li soutěžit o ceny, uveďte tajenku a správnou odpověď, kterou
najdete v některém z článků našich
novin. Tři úspěšné luštitele odměníme knihami o našem kraji. Pište
co nejdříve, nejpozději však do
pondělí 20. dubna 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. Na obálku nebo do
záhlaví e-mailu uveďte heslo „Křížovka“.
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