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Kraj zlepšuje
kvalitu dopravy

V Lounech
a na Novém Hradu

Významné dopravní změny v Ústeckém kraji – na str. 3

Hejtmanské dny: z radnice na zámek – na str. 5

duben 2009

Milí občané
Ústeckého kraje,
vážení čtenáři,
dostává se
vám do rukou
další,
v letošním
roce již čtvrté
vydání
Krajských
novin Ústeckého kraje.
Tyto
Listy
vycházejí už osmým rokem,
vlastně od vzniku krajů. Jsou
pravidelně, měsíc co měsíc
přílohou deníků, které mají
v našem kraji samostatné přílohy nebo stránky. Přečíst si
je ovšem mohl jen ten, kdo
si třeba MFDnes nebo Právo
zakoupil a donesl domů, do
rodiny. Tentokrát jsme poprvé
zvolili jinou strategii toho, jak
oslovit co největší počet vás,
občanů Ústeckého kraje. Naše
dubnové Krajské noviny vycházejí v nákladu 230 000 kusů
a s koncem měsíce se dostávají
do podstatné části domácností
ve všech městech, obcích i malých sídlech tohoto regionu.
Jak jistě víte, po loňských krajských volbách je Zastupitelstvo Ústeckého kraje, krajská
rada i další orgány v novém
složení. Ještě jednou tedy
zveřejňujeme alespoň složení
rady a předsedy výborů a komisí. Kromě toho se v dnešním
vydání dočtete o mimořádně
důležité akci – vrcholné konferenci chemického průmyslu
v krajském městě, přiblížíme
vám tradiční Hejtmanský den
tentokrát v Lounech, dozvíte
se o prioritách Ústeckého kraje
i o práci krajských politiků a celého krajského úřadu. K prvořadým úkolů, tedy prioritám,
patří třeba sociální služby,
oblast dopravy a zdravotnictví, ale také jistě mnozí z vás,
rodičů, přivítají připravovaná
stipendia pro učně vybraných
řemeslných oborů, po kterých
zaměstnavatelé nejčastěji volají. Krajské noviny Ústeckého
kraje vám i v dubnu nabízejí
některé tradiční rubriky a nechybějí ani soutěže o ceny ve
velké křížovce nebo fotokvízu.
Uvítáme, když nám napíšete
i vaše názory na to, co byste si
rádi v našich novinách přečetli v budoucnu. A doporučuji
vám také pravidelně číst naše
internetové stránky (www.krustecky.cz), protože do našich
novin se všechno samozřejmě
nevejde.
S dalším vydáním Krajských
novin se ve vašich poštovních
schránkách shledáte v září
a potom ještě těsně před Vánoci. Do té doby si je vždycky
jednou měsíčně můžete poslední pátek přečíst coby přílohu MFDnes a Práva, v mutacích
pro náš kraj.
Hodně úspěchů, vážení přátelé!

Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu
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Krajské město dva dny centrem evropské chemie
K

rajské město Ústí nad Labem
bylo po dva dny de facto centrem evropské chemie. Ústecký kraj
zde hostil více než 150 účastníků
jedné z nejvýznamnějších událostí,
jež jsou součástí doprovodných akcí
českého předsednictví v Radě Evropské unie. Konferenci „Šíření výsledků HLG v regionech: Konference navazující na skupinu na vysoké
úrovni pro konkurenceschopnost
evropského chemického průmyslu“
pořádal Ústecký kraj, Evropská síť
chemických regionů (ECRN) a další organizátoři. Byli zde zástupci
Evropské sítě chemických regionů,
která sdružuje na dvacítku regionů z celé Evropy, a jejímž jediným
členem z České republiky je právě
Ústecký kraj. Dále byli přítomni zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu, Svazu chemického
průmyslu České republiky, univerzit, samospráv, ﬁrem a dalších organizací. Během dvou dnů konference čekaly účastníky přednášky
a diskuze o inovacích v chemickém

průmyslu, o problematice surovin
a energie, podpoře klastrů, vztazích
mezi chemickými závody v jednotlivých regionech, logistice a další
témata. Konferenci předcházelo zasedaní Výkonného výboru Evropské
sítě chemických regionů (ECRN) na
krajském úřadě a přijetí hejtmankou
kraje Janou Vaňhovou: „Důležitým
pilířem hospodářství našeho kraje
je chemický průmysl. Proto je logické, že konference, na které se sešly
významné osobnosti chemického
průmyslu z celé Evropy, se konala
právě u nás.“ Mezi nejaktivnější regiony v Evropě patří právě Ústecký
kraj a náměstek hejtmanky Arno Fišera byl nedávno zvolen do prezídia
Evropské sítě chemických regionů.
Prezident ECRN Reiner Haseloff
k tématům konference řekl: „Pro
mě je důležitým tématem zejména
posílení logistiky, která je významnou podmínkou konkurenceschopnosti evropské chemické sítě.“
Pokračování na str. 3

V Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem jednali účastníci konference ve čtvrtek 16. dubna.
Právě hovoří Reiner Haseloff, prezident Evropské sítě chemických regionů (ECRN).

Tisá získala celorepublikový Zlatý erb
U

ž podruhé
v jedenáctileté historii soutěže Zlatý
erb si cenu
za nejlepší
internetové stránky
obcí odnáší Tisá na Ústecku. Především mezi milovníky horolezectví
a turistiky známá obec sbírá vavříny
za své internetové stránky v soutěži
Zlatý erb pravidelně. Letos, stejně
jako vloni, zvítězila v krajském kole
soutěže, v roce 2004 obsadila první
místo také v soutěži celorepubliko-

P

rezident Václav Klaus navštívil
27. března se svým izraelským
protějškem Šimonem Peresem
Národní hřbitov v Terezíně. Ceremonie se zúčastnila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Kromě Národního hřbitova navštívili oba státníci také židovský hřbitov u krematoria. „Lidé mohou
být zavražděni, ale jejich duše budou žít dál,“ řekl u příležitosti pietního aktu Šimon Peres, který ve
své řeči vzpomněl i příběh 13letého Ivana Polaka, který za války
vydával přímo v terezínském lágru
časopis. Bývalé ghetto v Terezíně
mělo podle izraelského prezidenta
sloužit k maskování nacistických
hrůz konečného řešení židovské
otázky. Peres během návštěvy
Terezína také řekl, že pro zvěrstva holokaustu neexistuje žádné
rozhřešení, usmíření, zapomnění
ani promlčecí doba. I Václav Klaus
apeloval na význam neustálého
připomínání tragických událostí
války. „Jen tak se minulost nebude opakovat,“ zdůraznil ve svém
projevu.

vé. Letos musela Tisá čelit daleko
silnější konkurenci, podle pořadatelů soutěže se totiž přihlásilo rekordních 600 obcí a měst.
V soutěži nejlepších stránek měst si
zlato odnesly Moravské Budějovice,
kategorii nejlepší elektronická služba
vyhrály Semily, cenu veřejnosti letos
získaly obec Mokré na Rychnovsku
a obec Němčovice na Rokycansku.
Uděleny byly i další ceny.
Výsledky ﬁnále Zlatého erbu
roku 2009 byly vyhlášeny v pondělí 6. dubna v Hradci Králové na
konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, které se účastnilo 2200 činitelů z oboru veřejné
správy a informačních technologií.

Soutěž je pořádána pod záštitou
Asociace krajů ČR a ve spolupráci
se Ministerstvem pro místní rozvoj,
sdružením Český zavináč, Svazem
měst a obcí ČR, portálem Města
a obce online a konferencí ISSS.
A ještě nejdůležitější údaj: www.
tisa.cz.

Rada Ústeckého kraje – 3. volební období

P

odle schválení zastupitelstvem
Ústeckého kraje ze dne 26. 11.
2008 č. /1Z/2008 v souladu s § 35
odst. 2, písm. o) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou v Radě
Ústeckého kraje tito uvolnění politici:
Jana Vaňhová (ČSSD) – hejtmanka Ústeckého kraje – oblast legislativy, vnějších vztahů a krizového
managementu a komunikace s veřejností,
Pavel Kouda (ČSSD) – náměstek
a zástupce hejtmanky – oblast
ekonomiky, zdravotnictví, strategie
přípravy a realizace projektů,
Arno Fišera (ČSSD) – náměstek
hejtmanky kraje – oblasti životního prostředí, zemědělství, územní-

Prezidentská návštěva Terezína

ho plánování a hospodářství,
Jana Ryšánková (ČSSD) – oblast
kultury a památkové péče, sociálních věcí,
Petr Jakubec (ČSSD) – oblast školství, mládeže a sportu,
Radek Vonka (ODS) – oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu,
Jiří Šulc (ODS) – oblast dopravy
a silničního hospodářství a
René Budjač (ODS) – oblast investic a majetku.
Neuvolněnýni členy Rady Ústeckého kraje jsou: Petr Benda (ČSSD), Jan Čermák (ČSSD)
a Mirko Bernas (nezařazený).

Uvolnění předsedové
výborů zastupitelstva

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

Komise krajské rady

Zleva: Prezidenti Šimon Peres a Václav Klaus, hejtmanka Jana Vaňhová a starostka Terezína Růžena Čechová

Finanční – předseda Karel Novotný,
Investiční – Rudolf Kozák, Majetková – Josef Macík, Pro dopravu
– Petr Hajdina, Zdravotní – Josef
Kubal, Sociální – Tomáš Kříž, Pro
regionální rozvoj a cestovní
ruch – Martin Strakoš, Životního
prostředí – Lenka Jeníčková, Zemědělství – Aleš Kasal, Pro sport
a tělovýchovu – Jindřich Stádník,
Pro kulturu a památkovou péči –
Petr Pípal, Fond obnovy Ústeckého kraj – Josef Tachecí; Rada pro
vědu, výzkum, vývoj a inovace
– Ivo Perna, Rada pro rozvoj lidských zdrojů – Lenka Tomanová.
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Z jednání rady
● Rada se na svém 14. zasedání
dne 8. dubna zabývala zprávou
o vývoji přípravy provozu dopravy
na vybraných regionálních tratích
ve spolupráci s obcemi podél tratí. Doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít tuto zprávu na
vědomí. Zpráva se zabývá aktivitami obcí a jiných zájemců o drážní
dopravu na několika tratích, kde již
není objednávána krajem pravidelná osobní drážní doprava.
● Členové rady souhlasili se záměrem zavedení jednotného tarifního systému v Ústeckém kraji
a s postupem, který bude sledovat
přípravy a technické zabezpečení
realizace zónově relačního tarifu
v kraji. V minulém roce byly zahájeny práce na zavedení clearingového centra integrované dopravy
Ústeckého kraje, jenž je nutný pro
zavedení efektivně fungující integrované dopravy, jež by využívala
bezkontaktních platebních karet.
● Rada se také zabývala projektem
Rodinné pasy, který u nás funguje
od loňského roku. K 2. březnu
bylo zaregistrováno 2 083 rodin

a celkový počet poskytovatelů slev
v kraji je 126 a dalších 586 v rámci celé sítě Sphere. Další možností
rozvoje projektu Rodinných pasů
je rozšíření a spolupráce především se sousedními regiony, a to
jak Karlovarským krajem, tak se
svobodným státem Sasko.
● Na programu jednání Rady ÚK
byly i dotační programy podporující sportovní aktivity a činnost
dětí a mládeže. Radní doporučili
zastupitelstvu kraje schválit a vyhlásit dotační program „Podpora
vrcholového sportu a sportovního
zázemí Ústeckého kraje 2009“.
V rozpočtu kraje je na něj vyčleněno 21 mil. Kč.
● Radní také rozhodli o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Sport a volný čas 2009“ 77
žadatelům a doporučili zastupitelstvu poskytnout dotace dalším
osmi. Pokud zastupitelé (22. dubna, po závěrce našich novin) doporučení radních vyslyší, bude
včetně dotací schválených radou
z dotačního programu rozděleno
7,5 milionů korun.

Navštívili nás

duben 2009

Můj názor: Jak řešit vzrůstající nezaměstnanost?
J

ak hodnotíte strmě se zvyšující míru nezaměstnanosti v ÚK
a kde jsou, podle Vás, východiska pro nejbližší měsíce letošního
roku? Jedna otázka pro tři představitele politických stran, jež
obsadily křesla v Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.

Petr Husák
(ČSSD),
krajský
zastupitel
a předseda
sociálního
výboru
rady kraje

Tento trend pochopitelně vnímám
negativně, zejména proto, že nejvíce
ohrožuje lidi s nižší kvaliﬁkací. Těch
je u nás v důsledku hospodářského
vývoje našeho kraje v nedávné minulosti více než v jiných oblastech,
a tak dopady krize tu budou zřejmě
bolestnější. Nalézt nějaká zásadní
východiska v časovém horizontu
nejbližších měsíců bude velmi obtížné. Řešení této problematiky například v oblasti trhu práce by mělo být
dlouhodobé.V posledních letech se
všichni zaklínali rekvaliﬁkacemi. Ano,
to je jedno z východisek, ale musí
jít o koncepční postup. Ne ve stylu
´dnes potřebujeme sto frézařů nebo
padesát zámečníků, tak si je rekvaliﬁkačním rychlokurzem uděláme´.
Schází tu seriozní průzkum, po čem
je poptávka, přesněji řečeno po čem
byla poptávka, když všechno šlapalo

a ekonomika rostla. Navíc kvalitního
pracovníka nezískáte několikatýdenním kurzem, když výuční doba řemeslníka se počítá na roky. Proto by
rekvaliﬁkační kurzy měly být delší, jít
více do hloubky, ale především by
měly být výsledkem zmíněného průzkumu, který by odrážel realitu a do
jisté míry naznačoval trendy dalšího
vývoje. Pružná rekvaliﬁkační politika je ale jen jedním z řady faktorů
ovlivňujících situaci v konkrétních
regionech. Z těch centrálních, jenž
mohou ulehčit situaci nezaměstnaných, považuji za přínosné například prodloužení vyplácení podpory
v nezaměstnanosti, které odstupující pravicová vláda zkrátila a ČSSD
se podařilo je v rámci protikrizových
opatření opětovně prosadit.
Jiří Šulc
(ODS),
uvolněný
člen Rady
Ústeckého
kraje

Asi těžko by se našel někdo, kdo
by hodnotil rychle rostoucí nezaměstnanost jinak než negativní
a pro Ústecký kraj a jeho obyvatele velmi nepříznivý jev. Snížit nezaměstnanost a nastartovat hospodářské oživení regionu nás v minulosti
stálo nemalé úsilí a velké množství
prostředků. Pokud dnes v Ústeckém
kraji roste počet lidí bez práce, je to

určitě krok zpět. Příčina potíží však
není v regionu, ten jen doplácí na
celosvětovou hospodářskou krizi,
kterou do něj přenáší silné vazby,
které dnes propojují mezinárodní
ekonomiku. Problém se musí vyřešit tam kde vznikl. V USA.se naučily
miliony lidí žít na obrovské dluhy,
které jim banky radostně poskytly
a způsobily tak spirálu problémů.
Pokud neleží v regionu příčina, jen
těžko v něm pak hledat zásadní řešení. Hlavní nástroje k oživení trhu
a ekonomiky má dílče v rukou česká
vláda a parlament. NERV je určitě
dobrým počinem, ale trumfy v ruce
mají vlády světových hospodářských
velmocí. Dopady ekonomické krize,
které pocítily jako první některé naše
velké podniky, se promítají i do sféry
drobných podnikatelů a například
právě na takové problémy musí kraje upozorňovat a prosazovat jejich
koncepční řešení. Zároveň pak musí
krajská samospráva ještě zodpovědněji přistupovat ke svému hospodaření. Na jejím bezproblémovém fungování totiž závisí chod nemocnic,
ústavů sociální péče, domovů důchodců nebo středních škol a dalších
institucí které občanům kraje poskytují nenahraditelné služby. Na závěr
však něco pozitivního. Krize přináší
i tlak na výrobce a obchodníky, takový, že ceny zboží střednědobé
spotřeby, jako jsou televize, ledničky
či auta, se snižují takřka před očima.
Kdo si v dobách dobrých něco našetřil, neměl by dnes otálet. Koupit
si konečně „placatou“ televizi, která
ještě vloni stála 25 tisíc, dnes již jen
dvanáct. To si rozmýšlím i já…

Ocenění vynikajícím pedagogům
O

J

ana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje a Václav Hofmann, předseda výboru pro
národnostní menšiny krajského
zastupitelstva, nedávno přijali mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Maďarské republiky
v ČR pana László Szöke. Účelem
jeho návštěvy bylo podle jeho
slov seznámit se s novým vedení
krajské samosprávy, požádat její
představitele o pokračování spolupráce mezi lidmi obou zemí,
respektive kraje a navázání na vše
dobré, co bylo doposud pro ná-

rodnostní menšinu Maďarů v Ústeckém kraji uděláno.
V našem kraji žije na 5 tisíc Maďarů, většina z nich k nám přišla
po roce 1945. Založila tu své rodiny a dnes žijí ve smíšených manželstvích.(Jejich potomci k lítosti
ambasadora se víc už cítí Čechy.)
Mnozí se angažují ve svazu Maďarů, jedna z aktivních organizací pracuje v Teplicích. „Mne, jako
velvyslance těší, že se dokázali sžít
a bezprostředně tak šíří to, co je
jim vlastní – svoji kulturu a umění.
To není málo,“ řekl László Szöke.

Aktuality • Informace
Kraj „versus“ Děti země

Ú

stecký kraj postupoval správně, když odložil žádost sdružení Děti Země o poskytnutí informací
o prodloužení a prodražení výstavby dálnice D8 s tím, že shromažďování podobných informací nemá
kraj ve své kompetenci. Říká to
rozsudek správního soudu, kterým
byla zamítnuta žaloba Dětí země
na nečinnost Ústeckého kraje. Nečinnost se měla týkat realizace rozhodnutí ministerstva vnitra, kterým
bylo nařízeno vyřídit žádost sdružení Děti Země o zmíněné informaci
a jež je v jiném řízení u Okresního
soudu Ústí nad Labem předmětem
výkonu rozhodnutí.
Z rozhodnutí soudu jednoznačně vyplývá, že Ústecký kraj nebyl

nečinný, když žádost Dětí země
o poskytnutí informace vyřídil
opakovaně odložením. Dále proto
z rozsudku plyne, že rozhodnutí
ministerstva vnitra není vykonatelné, protože jím uloženou povinnost
Ústecký kraj splnil ještě před podáním Dětí země na exekuci tohoto
rozhodnutí. Exekuční řízení, o kterém informovala koncem března, je jiným řízením a rozhodnutí
o zamítnutí žaloby na nečinnost
nemá automaticky za následek, že
od exekuce bude upuštěno. V exekučním řízení bude muset Ústecký
kraj vyčkat, jak rozhodne příslušný
odvolací soud. Tento soud bude
ale o rozhodnutí správního soudu
informován.

Obsluhovali jordánského krále

V

pondělí 6. dubna se podílelo
čtyřicet žáků Hotelové školy
Teplice, příspěvkové organizace
Ústeckého kraje při obsluze Jeho
Výsosti jordánského krále Abdulláha II. Žáci školy asistovali při
slavnostní večeři, kterou na počest
Jeho Výsosti pořádá prezident
České republiky Václav Klaus.
V letošním kalendářním roce se
jedná již o třetí pozvánku k práci pro Pražský hrad. V únoru
žáci teplické školy obsloužili při
slavnostním obědě slovenského
prezidenta Ivana Gašparoviče

a o měsíc později při slavnostní
večeři ukrajinského prezidenta
Viktora Juščenka. Vrcholem spolupráce s Pražským hradem byl
rok 2007, kdy čtyři desítky žáků
obsloužilo amerického prezidenta
George W. Bushe při jeho oﬁciální návštěvě ČR. I letos měla škola
ústní příslib spolupráce při návštěvě amerického prezidenta Baracka Obamy, bohužel se na akci
tohoto typu v nabitém programu
pana prezidenta nenašel prostor
a jeho návštěva ČR byla pojata
jako pracovní.

cenění za vynikající pedagogickou práci převzalo patnáct
učitelů škol v Ústeckém kraji z rukou hejtmanky Jany Vaňhové a člena krajské rady Petra Jakubce. Ceremoniálu se zúčastnili také ředitel
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Milan Zemaník a vedoucí krajského odboru školství, mládeže a tělovýchovy Štěpán Harašta. Čestná
uznání, k nimž náleží ﬁnanční odměna ve výši 10 tisíc korun, byla
udělena k výročí narození J. A. Komenského (*28. 3. 1592), které
je v českém školství připomínáno
jako Den učitelů. Odměny v sídle
Ústeckého kraje byly pedagogům
rozdávány za mimořádné úspěchy
školy, jejich žáků nebo za kvalitní
publikační činnost.
Na návrh škol a školských zařízení
v Ústeckém kraji byli oceněni: Mgr.
Soňa Vorlíčková z Integrované
střední školy stavební v Ústí nad
Labem, Mgr. Ivo Vodička, Střední
pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice, PhDr. Jan Liška,
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Teplice, Mgr.
Irena Lenčová, Gymnázium Ka-

Josef Nétek
(KSČM),
člen Zastupitelstva
Ústeckého
kraje a člen
výboru pro
výchovu,
vzdělávání
a zaměstnanost
Strmé zvýšení míry nezaměstnanosti v Ústeckém kraji vidím v projevech ﬁnanční krize i v našem státě,
kdy větší ﬁrmy, které jsou odkázány
na export svých výrobků, nemají odbyt zboží a jsou nuceny utlumovat
nebo dokonce zastavit výrobu, což
samozřejmě souvisí se snižováním
stavu zaměstnanců a následným
propouštěním. A právě v těchto
ﬁrmách je zaměstnáno nejvíce lidí.
Malé ﬁrmy naopak nevlastní potřebné ﬁnanční prostředky na rozvoj
a vytváření nových pracovních míst.
Řešením by mohlo být podstatné
zjednodušení administrativy úřadů
práce při vytváření politiky aktivní
zaměstnanosti a to zejména zrušení
omezujících kritérií (např.věk, délka
registrace na úřadu práce apod.).
Samotné obce, kterých se politika
aktivní zaměstnanosti dotýká nejvíce, mnohdy nemají možnost navyšovat počty svých kmenových zaměstnanců, protože s tímto souvisí také
navyšování mzdových prostředků na
tato místa. Tak by určitě uvítaly možnost zaměstnávat více lidí na základě
dohody s úřadem práce a využily by
tak ﬁnanční prostředky z prostředků
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na spoluﬁnancování
nákladů na tyto mzdy. Tento krok by
zcela jistě znamenal oboustranné výhody – jak pro obce, kterým by prospělo zaměstnávat více lidí i se základním vzděláním např. na úklidové
práce nebo v řemeslných profesích,
tak i mladé uchazeče o zaměstnání
na absolventská místa. Tyto skupiny
lidí mají největší problémy s uplatněním na trhu práce.

Fond hejtmanky otevřen

V

Všichni ocenění pedagogové na společném snímku (hejtmanka Jana
Vaňhová v bílém uprostřed)
daň, Petra Petreková Domov dětí
a Školní jídelna Chomutov, Mgr.
Alena Stránská, SŠ technická Ústí
nad Labem, Mgr. Irena Kondrová,
Základní škola prof. Zdeňka Matějčka Most, Dr. Jiřina Mahelová,
Gymnázium Rumburk, Ing. Lubomír Bílek, SŠ služeb a cestovního
ruchu Varnsdorf, Mgr. Jiří Bejček,

SOŠ a SOU Podbořany, Jiří Černý,
SPŠ a VOŠ Chomutov, Ing. Hana
Šlachtová SŠ technická Most-Velebudice, Mgr. Drahoslava Hihlánová, SŠ energetická a stavební
Chomutov, Mgr. Jan Valta, Konzervatoř Teplice a Mgr. Joachim
Švejnoha, Střední škola technická
AGC, a.s., Teplice.

březnu se nabídka dotačních
titulů Ústeckého kraje opět rozšířila. Přibyl Fond hejtmanky, dotační
titul pro ty, jejichž projekt neodpovídá žádnému z ostatních krajských
dotačních titulů nebo se svým projektem v jiných dotačních programech neuspěli. Fond hejtmanky je
určen především obcím, neziskovým
organizacím, pořadatelům společenských akcí a mnohým jiným. Z Fondu
hejtmanky také vedení kraje uvolňuje ﬁnanční prostředky pro různé
mimořádné události. Jde zejména
o ﬁnanční dary pro občany, kteří
významně reprezentovali Ústecký
kraj. Prostředky rozdělované z fondu
pocházejí především od společností
ČEZ a Severočeské doly, které musejí
podle zákona část svých zisků na podobné účely poskytovat.

Setkání ředitelů nemocnic s Pavlem Koudou
K

romě pěti odštěpných závodů
Krajské zdravotní, a.s., tedy
nemocnic v Děčíně, Masarykovy
nemocnice v Ústí, dále v Teplicích,
Mostu a Chomutovu se na odborném zabezpečování zdravotní péče
pro občany Ústeckého kraje samozřejmě podílejí i jiná zdravotnická
zařízení, tedy nemocnice v dalších
městech našeho regionu. Náměstek a zástupce hejtmanky Pavel
Kouda, jenž má v gesci mimo jiné
oblast zdravotnictví, pozval k jednání právě jejich ředitele, jednatele či
majitele. Jde o Lužickou nemocnici
a polikliniku v Rumburku, Městskou
nemocnici Duchcov – VITA, Městskou nemocnici v Litoměřicích, nemocnice v Kadani, Lounech a Žatci
a Podřipskou nemocnici s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Jednání se zúčastnili rovněž členka
rady kraje Jana Ryšánková, ředitel
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl, ředitel Krajské zdravotní, a.s. Eduard Reichelt
a vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví krajského úřadu
Petr Severa. Smyslem ústecké pracovní porady bylo hlubší navázání
spolupráce městských a soukro-

Zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda

Část zástupců z menších nemocnic našeho regionu na pracovním jednání

mých nemocnic s KZ, a to v oblasti
specializovaná péče, kterou menší
nemocnice nemají, v systému objednávání pacientů a jejich převozech a přirozené spádovosti jednotlivých nemocnic. „Naše jednání je
jedním z prostředků, jak spolupráci
zracionalizovat a vytvořit v našem
kraji kvalitnější systém fungování
péče o zdraví našich občanů,“ řekl
zástupce hejtmanky Pavel Kouda.

„Hovořili jsme o možnostech, jak
třeba s pomocí ﬁnancí z evropských
fondů zkvalitnit přístrojové vybavení menších nemocnic, o společném
postupu závodů Krajské zdravotní
a dalších zařízení ke zdravotním pojišťovnám, ale také o proškolování
lékařů a sester nebo práci krajských
odborníků. Musí platit: Jeden kraj,
jeden fungující systém péče o zdraví lidí. Proto chceme naslouchat

názorům odborníků z dalších nemocnic, proto naše setkání budou
pokračovat.“
Tématem jednání byly rovněž regulační poplatky, primární povinnost zdravotnické záchranné službě,
kterou je práce v terénu nebo cesty
k tomu, aby absolventi lékařských
fakult hledali uplatnění i v menších
nemocnicích, a ne jen v pěti odštěpných závodech Krajské zdravotní.
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Mezinárodní konference
o cestovním ruchu

dek Vonka, členové krajského zastupitelstva Petr Fiala nebo Martin Strakoš a starosta hostitelského města
Ladislav Chlupáč.
„Oblast cestovního ruchu je velikou příležitostí pro vznik pracovních
e dnech 26. – 27. března se v li- příležitostí v našem regionu a jeho
toměřickém domu kultury usku- podpora je jednou z priorit součastečnila konferenci o cestovním ruchu ného vedení kraje. Proto jsem velmi
STOP and STAY (Zastav se a zůstaň). potěšena, že jste přijali pozvání do
Více než tři sta účastníků pozdravili Litoměřic. Zvláště, když konference
tehdejší místopředseda Vlády ČR byla zařazena mezi významné udáAlexandr Vondra a hejtmanka Ús- losti předsednictví v Radě Evropské
teckého kraje Jana Vaňhová, která unie, odehrávající se v našem regipřevzala nad konferencí záštitu, onu. Ano, i tím na sebe poutáme
pořadatelem bylo město Litoměřice. pozornost ve snaze nabídnout náš
Mezi hosty byli též krajský radní Ra- kraj jako lákavý cíl turistických vý-

V

3

Krajské město dva dny
centrem evropské chemie

letů,“ uvedla ve zdravici k hostům
Jana Vaňhová, která dále hovořila
o roli Ústeckého kraje v období českého předsednictví Radě EU. „Náš
kraj se podílel na řadě doprovodných akcí, například na bruselském
uměleckém vystoupení Evropa za
železnou oponou, umělecké soutěži výtvarníků Dvacítky – Nová
generace Evropy. Byli jsme u pořádání řady pracovních jednání u nás
v kraji i v sídle Evropské unie v Belgii
a ráda také připomínám důstojné
a aktivní zapojení Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu do všech významných akcí, střetnutí, seminářů
a workshopů,“ uvedla hejtmanka.

Pokračování ze str. 1
Čtvrtek patřil jednáním a panelovým diskuzím v Severočeském divadle opery a baletu a večernímu
neformálnímu setkání účastníků
konference z mnoha evropských
zemí na Červeném Hrádku u Chomutova, v pátek 17. dubna se de-

legáti sešli na Krajském úřadu Ústeckého kraje (nahoře na snímku).
Tady se uskutečnily tři workshopy,
jejichž společným jmenovatelem
byla implementace doporučení
skupiny na vysoké úrovni v chemických regionech. Témata: infrastruktura a intermodální přeprava,
inovace v chemických klastrech

a implementace, tedy naplnění
REACH (REACH je zkratka pro novou chemickou politiku Evropské
unie, která vychází z jeho obsahu
- Registrace, Evaluace (hodnocení)
a Autorizace (povolování) CHemických látek) v regionech.
V pátek 17. dubna odpoledne,
na samotný závěr vrcholné konference chemického průmyslu, byla
slavnostní vernisáží otevřena výstava Fabrica Bohemica, na níž mladý mostecký fotograf Jan Hodač
(*1981) předkládá umělecký pohled na industriální krajinu našeho
regionu. Několik desítek velkoplošných fotograﬁí bude nyní vystaveno na krajském úřadu před jeho
konferenčním sálem, ve dnech 11.
– 15. května potom ve Výboru regionů v Bruselu.

Kraj zlepšuje kvalitu dopravy
Ú

stecký kraj přikročil k významným dopravním změnám, které
mají za cíl zlepšit kvalitu dopravy, ale
i zvýšit turistickou atraktivitu našeho
kraje. V březnu rovněž došlo na další
sankce autobusovým dopravcům,
kterým kraj vyměřil pokuty v celkové
výši 40 tisíc Kč. Kraj chce mít dopravu
pro své občany kvalitní, bezpečnou,
takovou, která odpovídá uzavřeným
smlouvám s dopravci. Od května dojde k dopravním změnám týkajícím
se zvýšení dopravní obslužnosti ve Ilustrační foto s trochou nostalgie. Tento typ vlaku se může v létě alespoň
vybraných částech kraje.
občas vrátit na „Švestkovou dráhu“ mezi Lovosicemi a Mostem.

Kozí, Švestková a Doupovská
na léto obnoveny

S největší pravděpodobností dojde od 14. června 2009 k obnovení
drážní dopravy na tratích 113 (LovoZ konference Stop and Stay: spolu s hejtmankou jsou na snímku (zleva) Alexandr Vondra, starosta Litoměřic sice – Most), 132 (Děčín – Oldřichov
u Duchcova) a 164 (Kadaň – Kaštice),
Ladislav Chlupáč a člen Rady Ústeckého kraje Radek Vonka

V Bruselu o přeshraniční
spolupráci
V

sídle Výboru regionů v Bruselu se dvou mezinárodních
konferencí zúčastnili také zástupci
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Účastníkům byly k dispozici také
materiály, kterými Ústecký kraj
dokladoval svoji spolupráci s partnery z jiných zemí. Konference
Příhraniční spolupráce a Znalostní regiony byly součástí společné
iniciativy zastoupení jednotlivých
krajů České republiky v Bruselu, která jako Czech Reg Days
zahrnuje celou řadu konferencí,
workshopů, uměleckých výstav
a prezentací. Ústecký kraj se zde
prezentoval projekty přeshraniční spolupráce, jako například činností česko-německého Gymnázia
Friedricha Schillera v Pirně, česko-saským projekt Montanregion

Krušnohoří-Erzgebirge či projektem ReRegions, který je zaměřený na obnovu oblastí postižených
těžbou uhlí. Zazněly tu rovněž
informace o technologických parcích v Chomutově, Ústí nad Labem
a Rumburku, o výzkumných projektech Univerzity J. E. Purkyně,
jako je Centrum pro dokumentaci
a digitalizaci kulturního dědictví
a Materiální centrum, a projektu
UNIREG – Výzkumném a inovativním centru společnosti Unipetrol.
V doprovodné výstavě o důležitých
českých objevech, které změnily
Evropu, se Ústecký kraj prezentoval špičkovými vynálezy Spolchemie – převratnou technologií výroby epichlorhydrinu a nejčistšími
safíry na světě pocházejícími právě
z tohoto chemického podniku.

a to prozatím o víkendech během
letních měsíců. Kraj a přilehlé obce
očekávají zvýšení zájmu návštěvníků
zejména v nadcházejícím prázdninovém období o tento druh cestování,
který je spojen s turistickou sezónou. „Ústecký kraj již zahájil jednání
se zprostředkovatelem a přilehlými

Nové možnosti léčby dětí
D

ětská klinika Masarykovy nemocnice je v kraji jediným pracovištěm dětského lékařství se statusem kliniky a má i nadregionální
působnost. Centrum neurointenzivní péče pro děti se speciﬁckými
problémy je název projektu, který je
spoluﬁnancován pomocí ﬁnančních
mechanismů EHP/Norska. Klade si
za cíl zvýšení kapacity a zlepšení
kvality péče o děti se speciﬁckými
neurologickými problémy, které
jsou zde hospitalizovány po těžkých úrazech a s traumatologickým postižením centrální nervové
soustavy. Výsledkem projektu bude
zvýšení prognózy přežití a zlepšení
kvality dalšího života dětí. Nedílnou
součástí léčby je rehabilitační péče
a psychologická pomoc. Prostředkem k naplnění projektu je vyba- Petr Benda, neuvolněný člen rady
vení kliniky potřebnými zdravot- kraje a předseda představenstva
ními přístroji. Jak řekl Petr Benda, Krajské zdravotní, a.s.

předseda představenstva KZ, jejímž
jediným vlastníkem je Ústecký kraj,
v současné době se už na základě
výběrových řízení nakupuje potřebné vybavení podle schváleného projektu. Jedná se o monitory vitálních
funkcí EEG, ventilátory k umělé
plicní ventilaci, přístroje pro bezdotykovou techniku neurochirurgické
intervence, lůžka pro resuscitaci,
ale také vybavení psychologické laboratoře.
Dětská klinika Masarykovy nemocnice pro tento účel obdrží prostředky ve výši více než 14 miliónů korun
s tím, že 85 procent bude pokryto
z fondů EHP/Norska.Krajská zdravotní se bude podílet 15procentní
spoluúčastí. Díky spojení kvalitní
techniky a profesionálního zdravotnického týmu se pro dětské pacienty z Ústeckého kraje a okolí otevřou
další možnosti léčby.

obcemi, kterým hodlá poskytnout
ﬁnanční pomoc na zajištění dopravy
v jedné sezóně víkendového provozu,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová. Příspěvek kraj poskytne pouze
těm obcím, které si tuto dopravu
objednají. Podmínkou je, že nejdříve
musí dojít k dohodě mezi obcemi,
na jejichž území trať probíhá.

Od května pohodlnější cestování
autobusem

Pohodlnější cestu do školy budou
mít ještě před prázdninami žáci
ze základní školy v ulici Hornická,
obec Hora Sv. Šebestiána. Na žádost kraje a z podnětu obce bude
do jízdního řádu 588 zařazena nová
zastávka a zároveň dojde k posílení
počtu spojů k zajištění odvozu školáků v odpoledních hodinách. Lépe
se bude cestovat i do částí měst
Vroutek a Mukoděly. „Namísto
současného otáčení v nepřehledné křižovatce bude autobus obcí
Mukoděly projíždět a dojde i k posílení dopravní obslužnosti obce
Petrohrad,“ dodal k nové koncepci Jindřich Franěk, vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
krajského úřadu. Ústeckého kraje.
Bližší informace o změnách autobusových spojů naleznete v jízdních
řádech a na webový stránkách kraje: www.kr-ustecky.cz.
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Ústecký kraj zavádí motivační programy pro středoškoláky
Z

astupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo nový motivační programy pro žáky středních škol.
Cílem projektu je zabezpečit dostatek absolventů v oborech, které jsou marně poptávány zaměstnavateli na trhu práce a podpořit
rozhodování žáků posledních ročníků základních škol při rozhodování o jejich další budoucnosti.

Středoškoláci mohou dosáhnout
na dva ﬁnanční balíčky. Prvním
z programů, který se bude v nejbližší době realizovat, jsou stipendia pro žáky středních škol. Ústecký
kraj nevratnými ﬁnančními příspěvky podpoří řemeslné obory, jako
jsou například čalouník, instalatér,
klempíř, obkladač a další.
Stipendia se budou vyplácet ve
výši od 300 Kč do 5 000 Kč v závislosti na ročníku studia a prospěchu. „Žáci vybraných oborů mohou získat za tři roky studia 12 000
Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč.
Podmínkou pro vyplacení částky

je nulová neomluvená absence,“
uvedla hejtmanka Ústeckého kraje, Jana Vaňhová.
Druhým motivační balíček má
podpořit žáky při dojíždění za vzděláním. Příspěvek budou moci čerpat
dojíždějící studenti do sídla školy v jiné obci, než mají trvalé bydliště, ale
pouze v rámci Ústeckého kraje. Příspěvek činí 100 Kč měsíčně, pokud
student dojíždí v rámci okresu, a 200
Kč v případě, že se škola nachází v jiném okrese. Tento příspěvek mohou
čerpat studenti středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných
škol v rámci Ústeckého kraje.
Ústecký kraj tak reaguje na dlouhodobý nedostatek kvaliﬁkovaných
absolventů středních škol, které
jsou na území kraje marně poptávány velkými i malými zaměstnavateli. Na tento fakt upozorňuje
Petr Jakubec, člen rady Ústeckého
kraje s gescí za rezort školství a dodává: „I přes jisté oživení zájmu
žáků základních škol a jejich rodičů
jsou technické obory ve středních
školách žáky dlouhodobě a možná
i oprávněně považovány za studijně náročné a přes velkou jistotu
budoucího zaměstnání 14 – 15leté
děti často dají přednost zdánlivě
snazšímu studiu ve školách službových, ekonomických a všeobecně
vzdělávacích.“

Přehled podporovaných
oborů vzdělání:
čalouník, instalatér, klempíř,
obkladač, pokrývač, tesař, řezník – uzenář, zámečník, zedník,
aplikovaná chemie

Přehled vyplácených prostředků:
Stipendia
1. ročník: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč
2. ročník: 400 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč
3. ročník: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5 000 Kč
Příspěvek na dojíždění
1. ve stejném okrese ve výši
2. v jiném okrese ve výši

100,- Kč
200,- Kč

Zeptali jsme se několika ředitelů
středních škol, co říkají novému motivačnímu programu a zda si myslí,
že navrhovaný program pomůže
zvýšit počet žáků nastupujících do
podporovaných oborů.

programy. Spoluprací naší školy
a ﬁrem došlo k podstatnému nárůstu zájmu, v kombinaci s jistotou
zaměstnání o strojní, elektro a stavo-obory. Například oproti školnímu roku 2007/2008 se ve školním
roce 2008/2009 zájem o strojní
Jiří Škrábal, ředitel Střední školy obory v důsledku motivačních protechnické, Most – Velebudice
gramů zdvojnásobil. Nárůst zájmu
je též u oborů elektrikář a zedník.
Jan Mareš, ředitel Střední školy
energetické a stavební, Chomutov

Motivační programy pro středoškoláky jsou správnou cestou, jak
zvýšit zájem žáků ZŠ a jejich rodičů o řemeslné obory. Naše škola
dlouhodobě spolupracuje s ﬁrmami, které mají pro žáky vybraných
oborů
vypracované
motivační

Výbor pro zahraniční vztahy

Jaroslav Foldyna,
předseda výboru
pro zahraniční vztahy
a člen zastupitelstva kraje

Výbor pro zahraniční vztahy byl
ustaven a podílí se na zpracování
materiálů, které souvisejí s činností
Výbor pro zemědělství,
Ústeckého kraje, jeho navazování
životní prostředí a venkov
styků s ostatním kraji a zahraničními regiony. Hlavními cíli je vytváření
podmínek pro navázaní hospodářských styků, a to ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou a Agrární
komorou, což v období hospodářské recese může sehrát pozitivní
úlohu. Výbor má devět členů. Prioritně se výbor zaměřuje na našeho největšího souseda a partnera,
kterým je Sasko.Tam je mimo jiné
zaměřena aktivita výboru v oblasti přeshraniční prostupnosti integrovaného záchranného systému
a podporujeme rovněž partnerské
vztahy příhraničních měst a vesnic
našeho kraje. Samozřejmě, že jde
také o rozvíjení kulturních styků,
Tento výbor je jedním z poradních
stejně tak o činnosti v oblasti školorgánů krajské samosprávy. Jeho
ství a mládeže.

V každém případě se jedná o výborný nápad, jak s dlouhodobějším
dopadem zlepšit spektrum uplatnění mladé generace na trhu práce
vzhledem k aktuálním potřebám
současné společnosti. My sami, jako
škola, jsme podobný program rozjeli
ve spolupráci se stavební ﬁrmou již
před dvěma lety a musím konstatovat, že na informovanost veřejnosti
a následný nábor žáků do předmětných oborů měla tato skutečnost
jednoznačně pozitivní vliv.

Vítězslav Šteﬂ, ředitel Integrované střední školy stavební, Ústí
nad Labem – Krásné Březno

Dana Pletichová, zástupce ředitele Střední průmyslové školy
elektrotechnické, Žatec
Domnívám se, že navrhovaný program může zvýšit počet žáků nastupujících do podporovaných oborů.
Souvislost s uplatněním v praxi už
zdaleka tak jednoznačně nevidím.
Doplnila bych však ještě minimálně
jedno kriterium - maximální hranici
možné omluvené absence. Mám
zkušenost, že někteří rodiče omluví
dítěti cokoliv, takže by v krajním případě nemuselo chodit do školy vůbec a přesto získávalo stipendium.

Jsem přesvědčen, že je nutné začít. Motivační program chápu jako

Škola za jedenáct milionů
N

a Chomutovsku začala v září
2007 svoji činnost jedna z páteřních škol Ústeckého kraje – Obchodní akademie, Střední odborná
škola gastronomie a Střední odborné učiliště se sídlem v Chomutově. V jejím jirkovském středisku
se v úterý 14. dubna dočkali žáci,
pedagogové a ostatní zaměstnanci
oﬁciálního předání nově zrekonstruované budovy, na kterou ze
svého rozpočtu uvolnil Ústecký
kraj, zřizovatel školy, plných jedenáct milionů korun. Malé slavnosti
se zúčastnila hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, členové krajské
rady Petr Jakubec a René Budjač a
zástupci zainteresovaných odborů
krajského úřadu. Mezi hosty byli

Představujeme výbory krajského zastupitelstva
Při stanovení si dalších oblastí zájmu v navazování vztahů se zahraničními regiony je na dalším místě
Slovensko, kde zahajujeme jednání
se žilinskými partnery. Pozornost výboru je směřována k navázání styků
s regiony zemí jihovýchodní Evropy,
kde očekáváme větší prostor pro
hospodářské aktivity a uplatnění
ﬁrem a společností z našeho kraje, stejně jako rozvoj kulturních
a společenských vztahů. Země bývalé Jugoslávie byly vždy tradičními
partnery. Vladimirská oblast Ruské
federace je dalším cílovým regionem s velkými možnostmi v rozvíjení jak kulturních a společenských
vztahů, ale také se zajímavým hospodářským potencionálem.
To jsou regiony v pořadí priorit,
které nepřekvapuje. Ale nelze opomenout již navázanou spolupráci
s čínským regionem.
V některé z dalších Krajských novin vás v článku o výboru zastupitelstva pro zahraniční vztahy již seznámíme s konkrétními kroky.

jednu z cest, která podpoří zájem
o obory vzdělání, které jsou zakončené závěrečnou zkouškou a kde
je obsah výuky cíleně zaměřen na
praktické dovednosti. Každý krok,
který vede k tomu, že se podaří
naplnit obory vzdělání, o jejichž absolventy je na trhu zájem, zvyšuje
šanci pro jejich budoucí uplatnění
a vytváří zaměstnavatelům prostor
a možnost výběru svých zaměstnanců. Několik ﬁrem našeho regionu tuto cestu již pochopilo.

existence a činnost byla zahájena
usnesením prvního zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v listopadu
2008. Výbor má v současné době 10
členů, jeho pravidelná jednání probíhají jednou měsíčně. Práce výboru je
pestrá a mnohotvárná. Zabýváme se
podněty z jednotlivých obcí, ale i od
zemědělské veřejnosti, a snažíme se
hledat v různých řešeních problémů
obecně platné principy, které bychom předložili zastupitelstvu. Naší
snahou je zvýraznit význam venkova
pro život kraje a být pomocnou rukou při řešení problémů.
Hned na začátku práce našeho
nově vzniklého výboru jsme udělali
radost některým subjektům pracujícím v oblasti zemědělství, protože
jsme doporučovali Radě ÚK a zastupitelstvu kraje přidělení podpory
v rámci Programu podpory zemědělské činnosti. Tento nově naformulovaný program byl vyhlášen
po notiﬁkaci Evropskou komisí na
konci minulého volebního období
a rozhodování proběhlo na začátku
letošního roku. Přesto, že jsme měli
k dispozici jenom 7 milionů korun,
podařilo se nám alespoň částečně
uspokojit téměř všechny žadatele.
Na svém zatím posledním jednání
v březnu 2009 jsme měli příležitost
formálně podpořit projekt monitorování hladin menších vodních toků
v některých obcích kraje. Tento
projekt připravuje SESO a znamená i pro obce na menších potocích
a říčkách ochranu před škodami
způsobenými povodněmi.
Jako poslední příklad bych rád
uvedl to, co nás zaměstnává nyní
a co nám dělá radost. Připravujeme
totiž ve spolupráci s Krajskou agrární komorou a Asociací soukromých
zemědělců II.ročník Krajských dožínek. Ty loňské se setkaly s velmi
příjemným velkým zájmem a my
doufáme, že i ty letošní proběhnou
v podobném duchu.
Antonín Terber,
předseda výboru Z,ŽP a V,
člen Zastupitelstva
Ústeckého kraje

rovněž starosta města Jirkova Radek Štejnar, náměstek chomutovského primátorky Jan Řehák a další
hosté, které provedl novou školou
její ředitel Karel Prager.
Středisko zmíněné školy (celkem
má přes 1400 žáků) v Jirkově navštěvují asi tři stovky mladých lidí,
kteří se tu učí mnoha řemeslům a
oborům. Nyní se tedy dočkala rekonstrukce hlavní, stoletá budova
jirkovské školy. Přibyl výtah pro
handicapované žáky, nové studijní oddělení, velké učebny včetně
počítačových, sociální zázemí žáků
a pedagogů a dům v obrovské zahradě se stal opravdu důstojným Krajská hejtmanka si v doprovodu ředitele OA, SOŠG a SOU Karla Prageobjektem při vjezdu do Jirkova ra prohlíží moderně vybavenou počítačovou učebnu. Budou ji využívat
směrem od Mostu.
žáci jirkovského střediska školy…

O ﬁnancování a transformaci sociálních služeb
P
táme se Jany Ryšánkové,
uvolněné členky Rady Ústeckého kraje zodpovědné mj. právě za
tuto oblast

V systému sociálních služeb chybí letos několik miliard korun.
Jak se na ﬁnancování sociálních
služeb díváte? Jak by podle vás
měl vypadat optimální systém
ﬁnancování?
Podle mého názoru v sociálních
službách systémové ﬁnancování
neexistuje. Na rozdíl od zdravotnictví nebo školství nemají poskytovatelé služeb sociální péče možnost
plánovat svůj rozvoj, protože jsou
odkázáni na jednoleté ﬁnancování formou dotací od Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, o které
je třeba každý rok žádat, ať služba
funguje několik let či teprve vzniká.
Splátky dotací chodí pozdě, letos
se peníze na první čtvrtletí k zařízením dostaly až v prvním dubnovém
týdnu. Ministerstvo přiděluje poskytovatelům péče dotace většinou
bez znalosti situace v dané lokalitě,
takzvaně od stolu a na doporučení
krajů většinou nebere příliš zřetel.
S letošním výpadkem ﬁnancí
z MPSV jsme se vyrovnali poskytnutím ﬁnančních výpomocí krajským
pobytovým zařízením a navýšili
jsme na dvojnásobek příspěvek zřizovatele. V sociálních službách i po
doﬁnancování slíbené půldruhé miliardy korun chybí oproti loňskému
roku ještě více než miliarda. Některé
neziskové organizace musely přistoupit k propouštění zaměstnanců,
jiné omezily služby nebo dokonce
zanikly. Nejde jen o rušení služeb
pro mentálně či tělesně postižené
a seniory, ale i o udržení pracovních
míst v této oblasti, která je u nás významným zaměstnavatelem.
Co se týče budoucnosti, na rozdíl
od bývalého krajského vedení jsme
se shodli napříč všemi čtrnácti kraji
na nutnosti decentralizace ﬁnancování sociálních služeb a připomínkujeme v současné době novelu
Zákona o sociálních službách, tzn.

přechodu ﬁnancování na kraje. Je
to dle mého jediná cesta, jež zajistí
systémové ﬁnancování těchto služeb, ať již prostřednictvím rozpočtového určení daní nebo účelově
vázaných prostředků do krajského
rozpočtu. Kraje mají dle zákona povinnost obstarat dostupnost služeb
sociální péče na svém území, což
nemohou zajistit bez ﬁnancí.

„Sociální služby v Ústeckém kraji“
podpořeného v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu.
Půjde o zajištění vybraných sociálních služeb – azylové domy, podpora samostatného bydlení, domy
na půli cesty, sociálně terapeutické
dílny, sociální rehabilitace, intervenčního centra pro oběti domácího
násilí, nízkoprahových zařízení pro
Již nějakou dobu se hovoří děti a mládež a sociálně aktivizačo transformaci sociálních slu- ních služeb pro rodiny s dětmi v ležeb, co přesně tento pojem tech 2009 – 2011 formou nákupu
znamená? Podniká Ústecký kraj služeb. Celkové náklady projektu
v tomto smyslu nějaké kroky?
činí 340 mil. Kč a jsou plně hrazeny
z prostředků ESP a státního rozpočtu
Transformace sociálních služeb ČR. Co do celkových nákladů a roznemá nic společného se změnou sahu aktivit jde o největší neinvesprávní formy zařízení. Laicky řečeno tiční projekty realizované Ústeckým
se jedná o vyvedení části klientů, krajem. V situaci, kdy jsou dotace
kteří jsou schopni samostatného Ministerstva práce a sociálních věcí
života s co nejmenší mírou nutné ČR na podporu poskytování sociálpodpory z pobytového zařízení do ních služeb nekoncepčně snižovány,
chráněného bydlení a do péče ne- nabízí projekt alespoň pro část slustátní neziskové organizace, která žeb v kraji stabilní smluvně zajištěné
klientovi poskytne služby neústav- ﬁnancování na tři roky.
Rozhodli jsme se také zahájit invesního charakteru podle jeho individuálních potřeb. Zapojili jsme se tice v projektu, který byl dlouhá léta
do programu IOP ﬁnancovaného minulým krajským vedením odkláz evropských peněz prostřednictvím dán, a sice do nového objektu ÚSP
ministerstva práce a sociálních věcí v Jiříkově. Jsou zde umístěni klienti
s nejtěžším stupněm
a vybrali dvě krajská zařízení, která
mentálního postižestrukturou klientů podmínky proní a jejich životní
jektu splňují.
podmínky i praMáte nějaké vize pro nejbližší
covní podmínky
budoucnost v rozvoji sociálzaměstnanců
ních služeb v Ústeckém kraji?
jsou zde na velmi nízké úrovni.
Kromě zmíněného projektu transformace, do
kterého chceme zapojit
naše zařízení v Ústí
n. L. a Lobendavě,
chceme pokračovat v realizaci
projektu
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duben 2009

5

Setkání v Lounech: z radnice na zámek

a čtyřicet starostů a starostek
měst a obcí lounského okresu přišlo ve středu 15. dubna do
zasedacího sálu lounského městského úřadu, aby využilo možnosti
setkat se a pohovořit s hejtmankou
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou.
Setkání bylo součástí dalšího z pravidelných Hejtmanských dnů, které
se konají každý měsíc v jednom
z okresů Ústeckého kraje. Kromě
hejtmanky byli v Lounech také dva
členové Rady Ústeckého kraje: Petr
Jakubec, uvolněný člen rady zodpovědný za oblast školství a neuvolněný radní Jan Čermák, který je
zároveň místostarostou Loun.

pravních staveb, podporu nemocnic mimo Krajskou zdravotní nebo
výstavbu páteřní cyklostezky Ohře.
Petr Jakubec starostům připomněl
stipendijní program Ústeckého
kraje, který má zvýšit počet žáků
v některých učebních oborech, které chybí na pracovním trhu a také
chystané příspěvky středoškolákům
na dopravu.
Po setkání se starosty se hejtmanka a radní Petr Jakubec v doprovodu starostky obce Jimlín Jany
Mikovcové, ředitele Oblastního
muzea v Lounech Bedřicha Štaubera a vedoucího odboru kultury
a památkové péče krajského úřadu
Petra Nováka vydali na nedaleký
zámek Nový Hrad v obci Jimlín.
Zámek spravuje Oblastní muzeum
v Lounech, jež je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Až do
osmdesátých let 20. století zámek,
který je unikátním konglomerátem
různých stavebních stylů, sloužil
hospodářským účelům a chátral.
V posledních desetiletích minulého
století začaly probíhat první úpravy.
K zásadnějším rekonstrukčním krokům došlo po té, co se zámek dostal do majetku kraje, který do jeho

Vedení kraje jednalo o situaci v zóně Triangle
P

ropouštění zaměstnanců ﬁrem
sídlících v krajské průmyslové
zóně Triangle, které vyvrcholilo úplným ukončením výroby v závodě
Hitachi, kvůli kterému přijde naráz
o práci osm set lidí, bylo důvodem
dvou pracovních schůzek, jež proběhly na krajském úřadě. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
a její náměstci Pavel Kouda a Arno
Fišera se nejprve sešli s ředitelů úřadů práce, zástupců hospodářské
komory, agentury CzechInvest, odborových svazů a společnosti ČEZ.
Hovořilo se o dopadech, které bude
mít dění na Trianglu, a v souvislosti
s tím také o způsobu, jak minimalizovat dopady ekonomické recese na zaměstnanost v Ústeckém
kraji. „Tato schůzka přinesla řadu
zajímavých a věcných podnětů,

kterými se budeme zabývat a usilovat o jejich realizaci při jednání
s vládou,“ uvedla Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje. „Jako
příklad mohu uvést náš legitimní
požadavek využít vrácené investiční pobídky od společnosti Hitachi
k podpoře zaměstnanosti v našem
kraji,“ doplnila hejtmanka.
Následující den po této schůzce
čekalo užší vedení kraje jednání
u kulatého stolu, za který zasedli
zástupci Hitachi, CzechInvestu, ministerstva práce a sociálních věcí,
ministerstva průmyslu a obchodu
a úřadu práce v Lounech. Ředitel
Hitachi John Conlon informoval
o průběhu propouštění zaměstnanců ﬁrmy. Uvedl, že ﬁrma pro
své propouštěné pracovníky chystá burzu práce, které se zúčastní

na Vaňhová: „Jimlínský zámek má
velký půvab a potenciál přitáhnout
návštěvníky. Stavba sama o sobě je
opravdu malebná a interiéry, zejména malované renesanční stropy,
ji dodávají punc skutečné jedinečnosti. Domluvili jsme se panem
kastelánem, že zde před Vánoci
uspořádáme adventní koncert.“
Zleva: Petr Jakubec, místostarosta
Loun Jan Čermák,
Jana
Vaňhová,
starosta Loun Jan
Kerner a vedoucí odboru kultury
a památkové péče
krajského
úřadu
Petr Novák

Jedna z nedávno
restaurovaných fresek na stropě hlavního sálu zámku
v Jimlíně, který se
jmenuje Nový Hrad.
Najdete jej asi pět
kilometrů
jihozápadně od Loun.

▼

▼

Na nádvoří zámku se hejtmanka
s doprovodem seznámila s postupem
rekonstrukčních prací. Výklad jí podal
také Bedřich Štauber (vlevo), ředitel
Oblastního muzea
Louny, p.o. kraje.

zámku ještě opraveny nejsou, podle ředitele lounského muzea Bedřicha Štaubera by hotovo mohlo být
do dvou let, ovšem už nyní se ve
významných dnech zámek otevírá
veřejnosti a probíhají zde různé
akce. Ve dnech 16. a 17. května
se tu budou konat zámecké slavnosti, na které přijala pozvání i Ja-

▼

▼

O setkání s hejtmankou kraje byl
mezi představiteli
samospráv velký zájem, vždyť také témata Hejtmanského
dne se týkala problémů v podstatě
všech obcí Lounska

oprav vložil v posledních letech více
než 30 milionů korun. Z toho 7,6
milionů pocházelo z tzv. norských
fondů a 3,6 z ministerstva kultury.
O další opravy zámku se „postará“ 47 milionů korun z evropských
peněz. Ještě před několika lety
zchátralé budovy tak nabývají své
někdejší krásy. Všechny prostory

▼

N

Hejtmanka v úvodní části setkání
představila priority Ústeckého kraje
v letošním roce, tedy řešení vysoké nezaměstnanosti, problematiku
zdravotnictví a efektivní čerpání
dotací z EU. Rovněž ve stručnosti
pohovořila o konkrétních projektech, které se letos realizují v oblasti
školství, kultury a dopravy z krajských peněz na Lounsku. V následující diskusi se starostové zajímali
hlavně o možnosti čerpání dotací,
především z krajského rozpočtu.
Řadě obcí se po zjištění informace,
že DPH není v případě evropských
dotací uznatelným nákladem, možnost využití těchto zdrojů pro rozvoj
obcí výrazně vzdálila, což vnímají
jako vážný problém. Jana Vaňhová
přislíbila, že otázku DPH otevře na
dubnovém setkání Asociace krajů
s návrhem řešení, které by nemělo
zatěžovat veřejné rozpočty o odvedené DPH. Jak dále zdůraznila, Krajský úřad Ústeckého kraje bude nyní
aktivněji pomáhat obcím při čerpání
dotací. Jedním z prvních konkrétních kroků bude speciální seminář
pro starosty obcí Lounska na toto
téma. Starostové se dále zajímali
o další výstavbu významných do-

Nový Hrad – první
zmínka pochází ze
14. století, kdy rytíř
Záviš z Jimlína, který bojoval na straně
krále Jana Lucemburského,
nechal
postavit nad obcí
Jimlín svou tvrz…

ﬁrmy z okolí a pracovní agentury
a její součástí bude také seminář
úřadu práce. Zástupci CzechInvestu uvedli, že se v květnu sejdou se
všemi investory v Ústeckém kraji
a nabídnou jim bývalé zaměstnance Hitachi, kteří mají v mnoha
případech speciální pracovní kvaliﬁkace. Důležitým tématem jednání
kulatého stolu bylo především navrácení investičních pobídek, které
Hitachi získalo od státu. Hejtmanka
otevřela otázku dalších osudů zóny
Triangle. CzechInvest, ministerstvo
průmyslu a obchodu ale i Hitachi
přislíbily, že se zasadí o hledání
nového investora. „Domnívám se,
že by prospělo, kdybychom zónu
otevřeli i dalším aktivitám a investorům, než jakým byla dosud urče- Ze setkání hejtmanky Jany Vaňhové, jejího zástupce Pavla Koudy a náměstka Arno Fišery s představiteli Czechna,“ reagovala Jana Vaňhová.
Investu, odborářů, úřadů práce a Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
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Zelená síť Krušných hor

Fotokvíz
V

březnovém Fotokvízu byl
kostel Sv. Mikuláše v obci
Čermná, jež je součástí Libouchce na Ústecku. Hezké dárky od
nás dostanou Ivana Zábranská
z Roudnice n. L., Ing. Hanka Pokorná ze Štětí a Filip Huml z Ústí
n. L. Dnes vám nabízíme dva pohledy na viniční domky Mariánská
a Kostelní, na kulturní památky
spojené s vinařstvím. To si zde již
před staletími vydobylo své místo
a i dnes jeho produkty slaví úspěchy na domácím i světovém trhu.
trhu. Nejedná se o objekty, které
by vynikaly svým stářím – spíše
dokládají způsob, jakým se ona
zemědělská činnost již po dlouhou dobu prováděla a provádí.
Čtyři takové objekty v poněkud

V
(Zleva) J. Zahálka z Fakulty ŽP UJEP, M. Richter, děkan fakulty, A. Fišera, náměstek hejtmanky a M. Leibenath
z Institutu z Drážďan
shraniční krajinný rozvoj hostila ve
svých prostorách Fakulta životního
prostředí Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem, projektový partner za českou stranu. Tématem
přednášek byly mj. zachování biodiverzity, ochrana přírody v horním
Krušnohoří, synergie ochrany přírody a rozvoj venkova a pod.

O našich památkách
V

eřejnosti téměř neznámou
skupinu objektů chráněných
památkáři tvoří archeologická naleziště a hradiště. V Ústeckém kraji
je 21 hradišť, 15 tvrzišť a 4 archeologické lokality.
Zasvěcení jednotlivých památkově
chráněných kostelů: nejčastějším
patronem – v jedenapadesáti případech – je Panna Marie. Zhruba o polovinu méně patrocinií si v našem
kraji mohou připsat sv. Petr a Pavel
a sv. Václav. Sedmnáct kostelů je zasvěceno sv. Mikuláši a po šestnácti
je kostelů sv. Jakuba a sv. Martina.
Naopak mezi památkově chráněnýClue, ska,
Akon

Amsterdamský
fotbalový
klub

Mistři
ostrého
meče

Orgán
zraku

mi sochami, kterých je v našem kraji
565, je nejčastěji – 169 krát – zastoupen sv. Jan Nepomucký. Dále je
32 soch Panny Marie, 20 sv. Václava
a 24 sv. Floriána. Pieta se mezi chráněnými sochami vyskytuje 14krát.
O tom, že náš kraj je po kulturně-historické stránce velmi bohatý,
svědčí i fakt, že je zde pět městských
památkových rezervací, a to Kadaň,
Litoměřice, Terezín, Úštěk a Žatec
a vedle toho dalších 17 městských
památkových zón. Ústecký kraj se
může pochlubit také třemi vesnickými památkovými rezervacemi:
Rumburk, Starý Týn, Zubrnice.

Písmeno
řecké
abecedy

Americký
rapper

Synova
manželka

Staročesky
matka

Dotační tituly v oblasti
kultury a památkové péče
R

ada Ústeckého kraje rozhodla
o poskytnutí neinvestičních dotací z programu „Podpora regionální
kulturní činnosti na rok 2009“ těmto projektům: Klášterecké divadelní
žně, Rozvoj kultury v nejmenší obci
v Ústeckém kraji, Osecké léto 2009
a doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace projektu Chomutovská
noc módy 2009 a projektu XVIII.
Festivalu Uprostřed Evropy – Mitte
Europa v Ústeckém kraji v rámci Programu podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2009. Celková dotace pro uvedené projekty představuje
sumu 640 tisíc korun.
Rozdělovaly se také dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2009“. Rada rozhodla o poskytnutí dotace žadateli Zubrnická
museální železnice, občanské sdružení, na opravu kolejiště v železnič-

Evropská
komise

Slovenský
herec

Slovenský
deník

Český
malíř

Řeholník

Pomůcky
horolezců

Značka
zubní
pasty

Rychlé
víření

ní stanici Zubrnice – 1. etapa. Rada
kraje pak doporučila ZÚK schválit
poskytnutí dotace v rámci Programu
těmto žadatelům: Bronislavu Hrabákovi na projekt Obnova a kompletní
rekonstrukce roubeného výměnku
zemědělské usedlosti čp. 9 v Srdově, Vladimíru Přibylovi na opravu
balkónového portálu hlavního vstupu zámku Kožojedy, Obci Jiřetín pod
Jedlovou na opravu hradeb zříceniny hradu Tolštejn, Obci Chlumec na
obnovu křížové cesty v areálu kaple
Nejsvětější Trojice na Horce v Chlumci, Statutárnímu městu Ústí nad Labem na restaurování a přemístění
kamenného sloupu s Pietou a Třemi
králi v Ústí nad Labem – Svádově,
Obci Velemín na statické zajištění
objektu čp. 6 v Březně u Velemína
a Římskokatolické farnosti Vetlá na
opravu zvonice v Lounkách. V tomto programu činí celkové dotace
3,43 mil. Kč.

Nad
mořem

Vodítko
(angl.)

3. díl
tajenky

Původem
jamajský
hudební
styl

Kulturní pozvánky
V

ybíráme z výstav a akcí některých kulturních organizací, které zřizuje Ústecký kraj.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
BABY VETERÁNI – výstava historických kočárků, až do 30. května, jízdárna. Výstava Vás přenese
do kouzelného světa kočárků, dětí,
panenek, nadýchaných peřinek
a povijanů.
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Himaláj, hory a lidé, až do
12. května, budova W. Churchilla
3. Výstava fotograﬁí horolezce Jana
Křičky. „Naše nejnovější dětské
knihy“, až do 16. června, budova
W. Churchilla 3. Výstava publikací
oddělení pro děti a mládež.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jaroslav Hovadík…, až do 7. června. Zlínský rodák Jaroslav Hovadík,

Střelná
zbraň
Klapání

Křestní
jméno
sprintera
Boldona

Část stonku
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Pozdrav

Domácky
Jakub

Útvar v dutině ústní

SPZ Hradce
Králové

Hokej. kl.
Olomouce

Český
zpěvák

Římsky 11

Nápoj

Zkomponovat

Hustá tělní
tekutina

Hnout
(3. os.,
č. jedn.,
čas minulý)

Český malíř
4. díl
tajenky
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jídla (hovorově)

SPZ Praha
- město

Latinská
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Inic. dirig.
Ančerla

Voltampér

Zmrzlá
voda

Barvivo na
vejce

Německý
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Strojní část
vozu

Poskytnutí
podpory

Král zvířat

Nebo
(angl.)

Část lidsk.
těla

Kapitálová
obch. spol.

Druh fyzik.
pohybu

Číslovka

Náklad
(angl.)

Lidové
oděvy

Vysoká šk.
ekonom.

Prášek
v rostlinách

Ženské kř.
jméno

Rožmberk

Piškoty
v čokoládě

Opak
dobra

Chem. zn.
samaria

Yard

SPZ Teplic

Římsky
2000

Název
hlásky

Předložka

2. díl
tajenky

Místo

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Město v podzemí, až do 24. května, kostel sv. Kateřiny. Archeologický průzkum Žižkova náměstí. Malíř
Gustav Zindel, až do 13. června,
muzejní prostory radnice. Výstava ke
100. výročí od úmrtí krušnohorského krajináře. Chomutovská výročí
– lidé a události v roce 9, až do 30.
května, muzejní prostory radnice.

na naší planetě totiž ﬁguruje také
Pravčická brána, unikátní pískovcový skalní most v Českém Švýcarsku.
Má ale těžkou konkurenci , například Mont Everest, australský Velký
bariérový útes, Niagarské vodopády nebo americký Grand Canyon.
V seznamu na výběr jednadvaceti
ﬁnalistů je 261 nejvelkolepějších
přírodních míst z 221 zemí světa.
Hlasování vyhlásila švýcarská nadace New7Wonders (Nových sedm
divů) a nominaci mohl provést každý, kdo se zaregistroval na internetových stránkách této nadace.

Křížovka o ceny
Citrón
(angl.)

Svalovina

Horní
(angl.)

Panenka
(angl.)

Osobní
zájmeno

Schránka
plžů

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
Vesmír, až do 31. května 2009,
hlavní budova. Výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Žatec na
téma Vesmír. Vesmír ve všech jeho
představitelných podobách a se
vším jeho tajemstvím byl žákům od
6 do 18 let krásnou inspirací po celý
letošní rok.

Zápach

Druh remízy
v šachách

Ženské
křestní
jméno

nominaci novodobých divů
světa má své zastoupení i Česká republika, konkrétně Děčínsko
v Ústeckém kraji. V internetovém
hlasování o nejzajímavější místa

Akademie
věd

Zařízení na
stavbu lodí

Opak
smrti

V

Zkr. měny
v Iráku

Palivo

Předložka

Osobní
vlastnictví

Olympijské
hry

Peruánské
město

Citoslovce
smíchu

Doušek

Vyvýšenina

Informační
technologie

Usazená
nečistota

který od roku 1968 působí v zahraničí a v posledních letech i v Litoměřicích, patří nepochybně k předním
osobnostem českého umění.

Pravčická brána mezi kandidáty divů světa

CD nosiče
(angl.)

1. díl
tajenky

Drahý
(něm.)

?

FO
TO
K

od tímto názvem se koncem
března uskutečnila v Ústí nad
Labem mezinárodní konference, jejíž účastníci se zabývali přeshraniční
spoluprací mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko. Ta se
v poslední době rozvíjí v řadě oblastí, k nimž patří i potřebná ochrana
životního prostředí na hraničních
horách, jejichž velká část leží právě
v Ústeckém kraji. Zelená síť Krušných hor je zařazena do projektu
Ziel 3 / Cíl 3 na léta 2009 – 2011
a leaderem (hlavním nositelem) je
Leibnitz-Institut fűr őkologische
Raumentwicklung Dresden. Smyslem projektu je především ochrana
životního prostředí, dále zemědělství, lesnictví, komplexní rozvoj venkova, turismus, ekologická výchova
a především oblasti Natura 2000.
Jak řekl náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera, Ústecký
kraj projekt vítá a podporuje. „Budeme rádi, když oblasti na německé
straně i v našem kraji a v sousedním
Karlovarském kraji se díky realizaci
tohoto projektu dočkají řešení hlavního cíle – ochrany našeho životního prostoru, který musíme zejména pro naše děti chránit a výrazně
a urychleně zlepšovat.“
Konferenci Natura 2000 a pře-

ÍZ

P

zanedbaném stavu byly z iniciativy
vlastníka v loňském roce opraveny.
Z prostředků Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje byl v roce 2008
poskytnuta vlastníku kulturní památky – soukromé společnosti
– dotace ve výši 472 tis. Kč, přitom celkové náklady na obnovu
v tomto roce dosáhly výše více než
674 tis. Kč. Napište nám, u které obce Ústeckého kraje se tyto
viniční domky nacházejí.
Vaše odpovědi čekáme do poloviny května 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.

Já
(fr.)

Ekologický
(hovorově)

Včelí
produkt

Vysoušeč
vlasů

T

ajenka naší křížovky z březnových Krajských novin Ústeckého
kraje zněla: Kolik je v našem kraji národních kulturních památek (?) Správná odpověď zněla: Do
seznamu národních kulturních
památek je v Ústeckém kraji zapsáno 13 objektů. Tentokrát mnozí z vás článek na str. 6, kde byla
ona třináctka, nečetli pečlivě, poněvadž asi polovina odpovědí uvedla číslo 6578. To je ovšem počet
památkově chráněných objektů,
z nich oněch 13 je NKP: například
Hora Říp s rotundou sv. Jiří, Malá
pevnost se hřbitovem v Terezíně,
Pole s pomníkem Přemysla Oráče ve
Stadicích, zámky v Benešově n. Pl.,
Libochovicích a d. Knižní odměny

dostanou tři vylosovaní úspěšní luštitelé: Jana Majzlíková z Děčína,
Marta Danielová z Ústí nad Labem a Ing. Josef Straževič z Mostu. 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 středy 20. května 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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