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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Setkání se starosty Teplicka
P

oslední
květnové
pondělní
odpoledne strávila hejtmanka
Jana Vaňhová a člen Rady Ústeckého kraje Petr Jakubec v Teplicích.
Důvodem její návštěvy bylo setkání
se starosty teplického okresu. Na
magistrátu v Teplicích se jich sešly
dvě desítky. Jana Vaňhová je seznámila s výsledky půlročního působení nové krajské vlády a představila
jim priority do budoucna. Hovořilo
se také o dopadech krize na Ústecký kraj a o krocích vedení kraje,
které mají následky krize zmírnit.
V následné diskusi se starosty byla
řeč především o způsobech čerpání peněz z krajských dotačních
titulů, o opravách nebo o nutnosti
dostavět dálnici D8. Starostové se
dotazovali také na zahájení sezónní
turistické dopravy na regionální trati
z Děčína do Oldřichova u Duchcova, tak zvané Kozí dráze. Podmínkou je ochota starostů obcí podél
trati provoz ﬁnancovat. Ústecký
kraj jim v takovém případě slíbil přispět. „Domnívám se, že dopravě nic

Z pracovního jednání v Teplicích: zleva radní kraje Petr Jakubec, hejtmanka Jana Vaňhová, senátor a primátor
Teplic Jaroslav Kubera a Jaroslava Kuszniruková, která je pověřená vedením odboru strategie přípravy a realizace
projektů krajského úřadu
nebrání. Minulý týden jsem oslovila
primátora Děčína Vladislava Rašku, aby se Děčín k ostatním obcím

V

Volební místnosti Eurovoleb, majících ve všech členských zemích EU
jednotný termín, budou českým voličům zpřístupněny v pátek 5. června
v době od 14.00 do 22.00 h., v sobotu 6. června potom od 8 – 14 h.

Krajský úřad Ústeckého kraje 10. června:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V

Úsporná opatření
v hospodaření kraje
P

5. a 6. června:
EUROVOLBY 2009
pátek 5. června se
ve 14 hodin otevře v Ústeckém kraji
všech 1046 volebních
místnostní ve stejném
počtu volebních okrsků.
Začnou dvoudenní volby do Evropského Parlamentu. Ten má v současné době 785 poslanců ze
všech 27 členských zemí
Evropské unie, přičemž
Česká republika jich
má 24. O stejný počet
míst v Europarlamentu budou v ČR usilovat
kandidáti 33 politických
stran, hnutí a koalic. Organizačně
a metodicky (například proškolováním členů volebních komisí) Eurovolby v Ústeckém kraji zajišťuje Krajský
úřad Ústeckého kraje.

ročník 8

e středu 10. června se opět otevřou dveře Krajského úřadu
Ústeckého kraje pro širokou veřejnost. Tradiční Den otevřených dveří vám umožní prohlédnout si prostory tohoto úřadu,
poznat prostředí, kde zasedá krajské zastupitelstvo, Rada Ústeckého kraje nebo dokonce navštívit pracovnu krajské hejtmanky.
Budete se moci zúčastnit improvizované videokonference s některým z dalších krajů ČR a zhlédnete také ukázku práce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje (policie, hasiči, záchranka). Se svojí řemeslnou zručností se vám
představí žáci některých středních škol kraje, hudební vystoupení si připravují vedle studentů i třeba uživatelé sociálních služeb
z některých ústavů a domovů pro postižené občany. Průvodci
vám budou hejtmanka Jana Vaňhová, její náměstci Pavel Kouda
a Arno Fišera či ředitel krajského úřadu Milan Zemaník. Poprvé
se dveře úřadu otevřou o jedenácté hodině, prohlídky jsou pak
připraveny až do půl páté. Těšíme se na vás!

podél této dráhy také přidal,“ uvedla Jana Vaňhová. „Pan primátor
avizoval, že pokud dopravu podpoří

i kraj, Děčín přispěje také.“ V červnu
plánuje hejtmanka Ústeckého kraje
setkání se starosty Ústecka.

oněvadž lze v letošním roce očekávat (podle podkladů o vývoji
daňových příjmů státního rozpočtu
od ministerstva ﬁnancí) propad daňových příjmů Ústeckého kraje ve
výši 612 milionů korun a nenaplnění příjmů z prodeje na strategické
průmyslové zóně Triangle ve výši
60 mil. Kč, musí Ústecký kraj zavést
některá úsporná opatření. Protože
značná část z nich se týká a bude
v nejbližších měsících týkat především příspěvkových organizací ve
správě kraje, rozhodl náměstek
a zástupce hejtmanky Pavel Kouda,
v kraji zodpovědný za ekonomiku,
svolat všechny jejich ředitele. Proto
se v pondělí 11. května sešlo v kinosálu Integrované střední školy technické a Centru odborné přípravy
v Mostě-Velebudicích více než dvě
stě zástupců jednotlivých organizací kraje. Ředitelé škol a školských
zařízení, ústavů a domovů poskytujících sociální služby zdravotně postiženým nebo seniorům, ale také

kulturních a uměleckých zařízení
(muzea, galérie a d.).
Podrobné informace o nepopulárních, ale v tuto chvíli pro chod kraje nezbytných úsporách, jim vedle
Pavla Koudy podali také členové
rady kraje Jana Ryšánková (oblast
sociálních věcí i kultury) a Petr Jakubec (školství) i vedoucí zainteresovaných odborů –Stanislav Dostál
(ekonomický), Petr Severa (zdravotnictví a sociální věci), Petr Novák
(kultura a památková péče) a Štěpán Harašta (školství).
Jak zdůraznil vicehejtman Pavel
Kouda, opatření krajské rady nelze
v tuto chvíli brát jako politické, ale
čistě pragmatické rozhodnutí všech,
jimž vždy šlo o chod a rozvoj kraje.
Bude pozastaveno čerpání z rezervních a investičních fondů, sníženy
budou rozpočtové výdaje jednotlivých odborů a o tři procenta budou
mít méně na provoz jednotlivé příspěvkové organizace.
Pokračování na str. 3

Památce obětí
z Terezína
U

ž po třiašedesáté se uskutečnila terezínská tryzna, vzpomínka na oběti zdejšího koncentračního tábora. Na Národním
hřbitově v Terezíně položili 17. května věnce hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, premiér Jan
Fischer a předsedové obou komor
parlamentu Miroslav Vlček a Přemysl Sobotka. Společně s dalšími
patnácti sty lidmi uctili památku
tehdejší nacistické perzekuce během 2. světové války, kdy v období
let 1941 až 1945 zažilo velké trýznění více než 140 000 vězňů. Řečníci v proslovech mimo jiné upozornili
na rostoucí neonacismus a varovali
před šířením vlivu neonacistických
skupin v Česku. Ředitel Památníku Terezín Jan Munk poděkoval za
ojedinělou práci policie a solidarity
občanů při obnovení náhrobních
desek, které byly odcizeny v dubnu Záběr z terezínské tryzny. Právě hovoří předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, vlevo hejtmanka Ústeckého kraje
loňského roku.
Jana Vaňhová.

2

ÚSTECKÝ KRAJ

květen 2009

Z jednání rady

Můj názor

R

Jak hodnotíte úsporná opatření v hospodaření kraje?

ada Ústeckého kraje na svém
16. řádném zasedání (3. volební období) dne 6. května:
● Rozhodla o uzavření Deklarace
o spolupráci mezi Severočeskými
doly a.s., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
a Ústeckým krajem. Cílem spolupráce je vytváření podmínek pro
zvyšování vzdělanosti v kraji.
● Souhlasila s předloženou dokumentací Společnosti SCES – Energo, a.s. na výstavbu tří větrných
elektráren s celkovým instalovaným výkonem 6000 kWe o výšce
120 metrů s tím, že budou splněny všechny požadavky a bude
navržena varianta kontrolovatelná
a pro obce přijatelná. Elektrárny
mají vyrůst ve vrcholové partii Větrník, cca 1,5 kilometru východně
od centra Mikulášovic, 3 km od
Velkého Šenova v nadmořské výšce 460 až 465 m.
● Byla seznámena s klesajícím
počtem žáků na středních školách.
Doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o sloučení
příspěvkových organizací v oblasti
školství. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická J.E. Purkyně, Most se sloučí
s Vyšší odbornou školou, Střední
pedagogickou školou a Obchodní
akademií, Most, a to dnem 1. září
2009. Další školy přijdou na řadu
v roce 2010.

● Schválila účast Ústeckého kraje
v projektu „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO“ ve funkci
lead partnera s ﬁnančním podílem
spoluﬁnancování ve výši 240 tisíc
korun. Projekt usiluje, prostřednictvím koordinačního pracoviště
při Oblastním muzeu v Mostě,
o podporu, revitalizaci a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu a rozvoj partnerské spolupráce v rámci
Programu Cíl 3/Ziel 3 tak, aby bylo
dosaženo kritérií pro zapsání Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO.
● Souhlasila s podáním žádostí do
Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro projekty: Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 – Louny – Ročov
– hranic kraje, silnice II/229, výše
celkových nákladů 285 337 080,Kč s DPH; Ústecký kraj, Chomutov,
Louny, Rekonstrukce úseku I/13
– Podbořany – Petrohrad, silnice
II/224, výše celkových nákladů
700 798 075,- Kč s DPH.
● Členové rady se seznámili s přípravou projektu Terezín, jehož
smyslem je rekonstrukce několika
významných památkových objektů v Terezíně – bývalé vojenské nemocnice, jízdárny, Wiesrova domu
nebo Kavalíru 2.

Výjezdní jednání Rady Ústeckého kraje

Na naši květnovou otázku tři
odpovědi krajských zastupitelů:

odvádět daně právnické osoby.
Od tohoto data se budou odvíjet
i další postupy a doporučení už
Karel
zmíněných poradních orgánů rady
Novotný
a zastupitelstva, tak i ekonomické(ČSSD),
ho odboru a posléze rady kraje.
krajský
Určitě ale není jedinou možností
zastupitel
posunovat se cestou pouze úspora předseda
ných opatření, ale lze konat i v rámﬁnanční
ci optimalizace různých nákladokomise
vých položek (např. dodávek silové
krajské rady
elektřiny) a to u všech organizací
v rámci kraje, to je další z možností, která není až tak bolestná. Na
Uvedená úsporná opatření jsou druhou stranu je potřebné říci, že
v tuto chvíli, v tomto čase, beze- není nutné propadat pesimismu
zbytku nutná, vycházíme-li totiž a negativismu. Je nutné se s uvedez pragmaticko-realistického hledis- nou situací poprat – je to jako příka ekonomické situace Ústeckého klad ve světě zvířat – buď budeme
kraje a celé České republiky v napl- lvi a budeme bojovat i s takovouto
něnosti či nenaplněnosti rozpočtu situací nebo budeme jako gazely
kraje. Zároveň k těmto opatřením a lvi nás sežerou...
je nutné přistupovat s veškerou
mírou citlivosti, kterou jsme si jako
zastupitele kraje vědomi. Vývoj Jaroslav
naplněnosti rozpočtu kraje sleduje Komínek
jak rada kraje, ekonomický odbor, (KSČM),
tak i poradní orgány zastupitelstva krajský
a rady v otázce ﬁnancí, tedy ﬁnanč- zastupitel
ní výbor a ﬁnanční komise. V těchto
orgánech jsou zastoupeni odborníci z praxe i s mnohaletými zkušenostmi z privátní sféry, tak i ze sféry
státní správy. Veškeré položky jsou
velmi bedlivě analyzovány a vyhodnocovány tak, aby Ústecký kraj
Bohužel, žijeme již několik let
nakládal s ﬁnančními prostředky v kapitalistickém systému, kde se
i v této ekonomické recesi hospo- neplánuje, žije se na dluh a vyrábí se
dárně a účelně.
více než jsme schopni spotřebovat.
Přesto lze dnes těžko odhadnout, Mimo jiné i proto ekonomická krize,
zda tyto restrikce a úsporná opat- která nastala a se kterou se takřka
ření budou dostačující. Další vývoj všichni nyní potýkáme, přišla jako
toků ﬁnancí do rozpočtu kraje přirozený periodický vývoj kapitaa jeho předpověď do konce roku listické společnosti. Dělat jakékoliv
budeme moci pečlivě zanalyzovat hodnocení a říkat, co kdo kdy měl
po letošním 30. červnu, kdy budou vymyslet a udělat lépe, je nyní tro-

chu pozdě. Vzpomínám si na úvodní
slovo bývalého hejtmana Ústeckého
kraje při ustavujícím zastupitelstvu,
kdy pozitivně hodnotil obsazení
průmyslové zóny investory, kteří
nemají nic společné s automobilním
průmyslem, a jak to bylo prozíravé
rozhodnutí… Bohužel se ukázalo,
že ekonomická krize se neptá na to,
kde má zasáhnout dříve a kdy později, a proto zasáhla i průmyslovou
zónu Triangle (mimo jiné) a jedna
ze dvou továren zabývajících se
výrobou elektroniky již zavřela své
brány a ta druhá „nějak“ přežívá.
Ekonomické opatření Ústeckého
kraje, které přijala jeho rada beru
velmi vážně. Řešit nyní, co udělat
dříve a lépe, je problematické. Spíše je potřeba přijmout opatření ke
krizi okamžitě směrem k momentálnímu stavu například na trhu práce – aktuálně k našemu regionu.
Osobně se přikláním a upřednostnil
bych omezení zbytných investičních
akcí a poté posuzoval vše individuálně podle konkrétních potřeb. To
se děje a přijatá opatření beru jako
první zásadní krok k zamezení většímu ﬁnančnímu propadu Ústeckého
kraje.

Petr Fiala
(ODS),
krajský
zastupitel
a předseda
ﬁnančního
výboru ZÚK

Úvodem je třeba připomenout,
jak se vlastně mohou potíže české

ekonomiky promítnout do hospodaření kraje. Do krajského rozpočtu jde určitá část peněz, které stát
vybere na daních. Pokud se ekonomice nedaří a na daních se vybere méně, tak i kraj má k dispozici
menší objem ﬁnancí. Na základně
odhadů Ministerstva ﬁnancí předpokládáme, že příjmy Ústeckého
kraje takto letos klesnou asi o 612
milionů korun. K tomu je ještě potřeba připočíst dalších 60 milionů
za neprodané pozemky v průmyslové zóně Triangle. Aktivita investorů klesla a k předpokládanému
prodeji pozemků nejspíše nedojde.
Celkem bude mít tedy letos Ústecký kraj k dispozici o 672 milionů
korun méně, než předpokládal
schválený rozpočet.
I přes tento propad v příjmech
kraj zvládne zajistit všechny služby,
které poskytuje občanům. V tomto případě není na místě strašit
krizí – chod krajských nemocnic,
domovů důchodců nebo škol není
ohrožen. Pochopitelně budeme ale
muset šetřit. Úsporná opatření se
budou týkat jak kraje a jeho úřadu, tak i krajských příspěvkových
organizací. Úspory hledáme hlavně v oblasti provozu. Kraj bude
také znovu posuzovat nebytnost
všech plánovaných investic a akcí
velké údržby. K plošnému omezení
investičních akcí a investic zaměřených na rozvoj a modernizaci krajského majetku a našich příspěvkových organizací by podle mě ale
mělo dojít až naposled. Kraj sám
je významným investorem v regionu a dlouhodobě usiluje o hospodářský rozvoj regionu a posílení
jeho ekonomiky, zásadní omezení
vlastních investic by šlo proti této
koncepci.

Dětský
parlament
Krajští radní v průběhu výjezdního zasedání navštívili také Střední školu
služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu. Žákyně oboru kosmetička jim
ukázaly své dovednosti a umění.

S

vé 17. jednání ve středu 20.
května pojali členové Rady
Ústeckého kraje jako výjezdní.
V jejím rámci navštívili oblast Českého Švýcarska. Program zahájili
v Krásné Lípě, v Domě Českého
Švýcarska. Hovořilo se tu o činnosti obecně prospěšné společnosti
České Švýcarsko a také o záměru
rozšířit hranice národního parku
České Švýcarsko. V Krásné Lípě
radní navštívili také dětský domov,
který je příspěvkovou organizací
Ústeckého kraje. Po poledni čekal
na členy rady a hejtmanku kraje
Janu Vaňhovou pracovní oběd se
starostkou saského příhraničního města Seifhennersdorf Karin
Berndt. Další zastávkou výjezdní rady byl Ústav sociálních věcí
v Jiříkově, kde se krajští politici
seznámili s plány na výstavbu nové
budovy ústavu. Na závěr je čekala návštěva Střední školy služeb
a cestovního ruchu ve Varnsdorfu,

která nabízí širokou škálu vzdělávacích oborů od ekonomiky
přes hotelovou školu, návrhářství
a výrobu oděvů až ke kadeřnictví
a kosmetice. Žáci se na krajskou
radu připravili opravdu důkladně.
Předvedli ukázku práce kadeřníků
a kosmetiček, svými dovednostmi se pochlubili číšníci a kuchaři
i oděvní návrhářky. V podvečerních hodinách proběhlo samotné
jednání Rady Ústeckého kraje.
během něj rada mimo jiné schválila ﬁnanční příspěvek na činnost
jednotek Sborů dobrovolných
hasičů obcí na rok 2009 v celkové
výši 1 708 000,- Kč. Dále se seznámila s informacemi o hrazení regulačních poplatků v měsíci dubnu.
Celkem využilo možnost nechat
si uhradit poplatek od Ústeckého
kraje 40 procent pacientů krajských zdravotnických zařízení, kteří si nechali proplatit 66 procent
všech vybraných poplatků.

Aktuality • Informace
Paralympici na hejtmanství

V

pondělí 18. května přijala
hejtmanka delegaci Paralympijského týmu Ústeckého kraje
v čele s Františkem Janouchem,
výkonným předsedou Českého paralympijského výboru a předsedou
České federace Spastic Handicap
o.s. Spolu s ním se s hejtmankou
setkal také atlet Roman Musil,
jeden z nejúspěšnějších českých
handicapovaných sportovců, lukostřelkyně Pavla Přistoupilová,
cyklisté Luboš Jirka a Jiří Bouška,

stříbrný medailista z paralympiády v Pekingu a lukostřelec Václav
Košťál. Delegaci doprovodil také
Petr Fiala, předseda Finančního
výboru Zastupitelstva Ústeckého
kraje a místopředseda Čestného
předsednictva Českého paralympijského výboru a Petr Pípal, člen
Zastupitelstva Ústeckého kraje
a starosta Dubí u Teplic, který je
zároveň trenér vrcholových handicapovaných sportovců se spastickým postižením z TJ Nola Teplice.

Krev už po stodvacáté!

N

edávno dosáhl krajský zastupitel Oldřich Bubeníček (je
rovněž předsedou výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost)

120. bezpříspěvkového odběru
krve a tím získal nárok na Zlatý kříž
Českého červeného kříže II.stupně.
Dárci blahopřejeme a děkujeme!

P

rvní setkání Krajského parlamentu dětí a mládeže
s hejtmankou Ústeckého kraje
Janou Vaňhovou, proběhlo v úterý
28. dubna 2009 na krajském úřadě.
Hejtmanka se seznámila s historií
a činností parlamentu, který například šíří povědomí o Úmluvě o právech dítěte, dále se hovořilo o tzv.
Netradiční olympiádě, jež povede
ke spolupráci a propojení všech
sociálních a společenských skupin
formou hry. Ke schválení projektu
dojde pravděpodobně letos v říj-

nu. Mezi chystané kampaně patří
i tzv. Neposlušné děti – vzdělávání
dětí formou pohádek o základech
slušného chování a jaké může mít
jejich špatné rozhodnutí následky.
Kampaň bude probíhat především
na prvním stupni základních škol,

v nemocnicích, dětských domovech apod. Hejtmanka hovořila také o kriminalitě v severních
Čechách: „Neustále budou probíhat kontroly prodeje alkoholu
a tabákových výrobků nezletilým
a mladistvým. Prodejcům, kteří

Dar litoměřické nemocnici

Soutěž pro výrobce potravin a nápojů

P

o loňské úspěšné premiéře byl
vyhlášen druhý ročník soutěže
„Kraj Přemysla Oráče – potravinářský výrobek“. Záštitu převzala
hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová. Soutěž pořádají Ústecký
kraj spolu s Krajskou agrární komorou Ústeckého kraje, Krajským
informačním střediskem pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého
kraje a Krajskou agenturou pro zemědělství
a venkov Ústeckého kraje. Výrobci potravin,
tedy potravináři, zemědělci,
výrobci lahůdek,
nápojové
ﬁrmy
a d. se mohou od 1.
června až do konce srpna 2009 přihlašovat do soutěže,
jež má sedm kategorií: Mlýnské
a pekárenské výrobky, Mléko a mléčné výrobky, Lahůdky
a cukrářské výrobky, Alkoholické nápoje (kromě piva), Šunka,
salám a klobásy, Ostatní masné
výrobky, Med a výrobky ze včelího medu a Ostatní potravinářské výrobky včetně piva.

Hodnotícími kritérii jsou inovativost (originalita, původ, regionalita),
chuť, vzhled a vůně, způsob zpracování s využitím místních surovin,
design výrobku či vliv výrobku na
zdraví zákazníka, jeho dostupnost
na trhu nebo to, zda je bioproduktem.
Nejlepší výrobky s právem nosit
certiﬁkát budou vyhlášeny 20. září
na
výstavě
Zahrada
Čech. V každé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz
s právem nosit
titul
Potravinářský výrobek
Ústeckého kraje
a výrobce dostane
též ﬁnanční ocenění ve výši 10 000 korun.
Metodika Zásad soutěže, podmínky
účasti, soutěžní kategorie i závazná
přihláška s průvodním listem výrobku budou zájemcům k dispozici na
www.kisuk.cz nebo www.kr-ustecky.cz a též na webových stránkách
hospodářských nebo agrárních
komor. Přihlášky až do 31. 8. 2009
přijímá Krajská agrární komora
Ústeckého kraje v Mostě.

poruší zákon, ale především tím
narušují mravnost mládeže, budou
hrozit velké postihy!“
Setkávání Krajského parlamentu dětí a mládeže Ústeckého kraje s hejtmankou se stanou pravidelnými.

V

pondělí 11. května byl v prostorách Městské nemocnice
Litoměřice, za účasti hejtmanky
Jany Vaňhové a starosty města
Litoměřic Ladislava Chlupáče, do
rukou ředitele nemocnice Leoše
Vysoudila předán symbolický šek ve
výši 100 000 Kč. Peníze slouží na
nákup zařízení pro lůžkové oddělení léčebny dlouhodobě nemocných
a pocházejí z nadačního programu
STOP Hunger společnosti Sodexo.
„Základním předpokladem celkového zlepšení pozice seniorů u nás je
změna postoje společnosti jako celku. Jsem velice rád, že existují ﬁrmy

jako Sodexo, které do zařízení typu
LDN investují nejen ﬁnance, ale i čas
svých zaměstnanců a dávají tak dobrý příklad ostatním. Pevně doufám,
že tento příklad budou následovat
další ﬁrmy a naše nemocnice tak
bude moci z ﬁnančních darů renovovat další část zařízení LDN,“ řekl
ředitel nemocnice Leoš Vysoudil.
„Velmi si vážím toho, že i v dnešní
době, kdy většina ﬁrem kvůli krizi
omezuje své výdaje, stále existují
společnosti, které pamatují na ty, jež
se krizi aktivně postavit nemohou,“
komentovala dar hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová. (od dop.)

Upozornění „Severozápadu“
R

egionální rada regionu soudržnosti Severozápad upozorňuje
žadatele, že u projektů předkládaných do Regionálního operačního programu Severozápad
v rámci oblasti podpory 1.2 – Podpora
revitalizace a regenerace středních
a malých měst se mění minimální
a maximální výše celkových způso-

bilých výdajů. Minimální přípustná
výše celkových způsobilých výdajů
bude nově 5 milionů korun, maximální výše celkových
způsobilých výdajů
25 milionů korun.
Tato změna bude
platná pro 7. Výzvu
k předkládání žádostí, která bude
vyhlášena v termínu 10. června
– 12. srpna letošního roku.
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Projekt přeshraniční spolupráce
řešení krizových situací
Litoměřické setkání ministrů dopravy
Ú

H

ejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová podepsala
smlouvu, kterou byl oﬁciálně
zahájen česko-saský projekt
„Portál pro informační podporu rozhodování za krizových
situací“ ﬁnancovaný v rámci
programu Cíl 3. Jeho smyslem
je vytvořit internetový portál
pro složky krizového managementu i laickou veřejnost, který
soustředí detailní informace
o možných rizicích a aktuálních
krizových stavech jak v Ústeckém kraji, tak v saském zemském okrese Saské Švýcarsko/
Východní Krušnohoří. Tento
projekt rozšiřuje již rok fungující Portál krizového řízení Ústeckého kraje (http://pkr.kr-ustecky.cz/). Na projektu se podílí
šest partnerů z České republiky a Německa. Kromě leadera
projektu, Ústeckého kraje, je to
za Českou republiku Akademie
o.p.s. Brno, Policie ČR – Správa
Severočeského kraje a Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje. Za Spolkovou
republiku Německo Zemský
okres Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří a FraunhoferGesellschaft zur Förderung der
angewandten Forschung e. V.
München. Zástupci všech těchto subjektů byli slavnostnímu zahájení přítomni. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová při zahájení
mimo jiné řekla: „Vzájemná česko-saská spolupráce je při řešení
krizových situací nutností. Záplavy,
lesní požáry, vážné dopravní nehody na frekventovaných silničních
tazích ale i havárie průmyslových,

zejména chemických podniků, to
všechno jsou rizika společná Ústeckému kraji i příhraničním oblastem
Saska.“ Podobně význam projektu
ohodnotila Kati Hille, náměstkyně
zemského rady okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří. Ta
také připomněla, že na poli krizové-

Název projektu:

Portál pro informační
podporu rozhodování
za krizových situací

Předpokládaná realizace: 2008 – 2011

Projekttitel:

Informations – und
Entscheidungsunterstützungplattform für
Grossschadenslagen
Erwartungs Realisation: 2008 - 2011

Lead partner

Partneři / Partners

ho řízení už Česká republika a Sasko spolupracovaly v minulosti. Bylo
to například v rámci projektu Mobikat, tedy projektu přeshraničního
systému řízení mobility a informování o situaci během mimořádných
událostí v Euroregionu Elbe/Labe.
Zástupce Fraunhofer-Gesellschaft
Kamen Danowski také zmínil spo-

lupráci v rámci Mobikatu a dodal,
že doufá, že ani po ukončení projektu portálu krizového řízení česko-saská spolupráce na poli krizového managementu neskončí. Plk.
Josef Šenkýř ze Severočeské správy
Policie ČR i ředitel Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl vyzdvihli zejména
praktickou stránku projektu,
která napomůže součinnosti českých a saských policistů
a zdravotníkům při řešení krizových situací. Ředitel Akademie o.p.s Vladimír Klaban připomněl zásadní podíl oddělení
krizového řízení z odboru kancelář hejtmanky na vzniku celé
myšlenky projektu.
Portál má být místem, kde
záchranáři a další odborníci
z oblasti krizového řízení naleznou aktuální a ucelené informace z česko-saské oblasti, krizové
plány, kontakty a další potřebná
data. V případě krizové situace portál umožní záchranářům
na obou stranách hranice lépe
komunikovat a koordinovat
zásahy. Mnoho cenných údajů
bude portál nabízet i laikům. Ti
tu najdou návody na poskytnutí
první pomoci, informace o druzích možného ohrožení a pokyny
jak se v takových případech chovat. Široké uplatnění pro informování veřejnosti nabízí portál
přímo v krizových situacích.
Projekt bude ukončen v roce
2011 a v jeho rámci nebude
jen vybudován zmíněný portál.
Součástí budou také společná
cvičení záchranných složek, školení a odborné semináře. Realizace
projektu přijde na 3 375 000 Euro.
Většina této částky, konkrétně 85%
(2 869 000 Euro) pochází z evropského programu Cíl3/Ziel3, který podporuje přeshraniční spolupráci mezi
Českou republikou a Svobodným
státem Sasko. Finanční spoluúčast
Ústeckého kraje činí 80 989 Euro.

Úsporná opatření v hospodaření kraje
Pokračování ze str. 1

Neznamená to však plošné opatření, o úsporách v jednotlivých zařízeních se bude diskutovat na úrovni odborů a jak řekli představitelé
kraje, je třeba střídmosti, vstřícnosti
a také kolegiálního přístupu všech
ředitelů. Musí být nalezen společný konsensus, prostě organizace,
které jsou na tom relativně lépe,
musí pomoci těm ostatním. Ona
tři procenta tedy nebudou direktivně snížena okamžitě a všem,
jde o průměr. Pozastavena byla
také např. platnost pravidel pro
prodej majetku kraje, i když zde
bude nutné dokončit akce již tzv.
rozjeté, aby nedošlo k dalším ztrátám. Spolu se zbývajícími opatřeními (odvody z investičních fondů
p.o., odvod plánovaných odpisů
příspěvkovým organizacím, snížení
poskytovaných podpor ad.) by tak
měl kraj minimalizovat očekávaný
propad v daňových příjmech.
Součástí setkání ředitelů drtivé
většiny příspěvkových organiza-

stecký kraj a konkrétně město Litoměřice hostily v závěru
dubna neformální zasedání ministrů dopravy členských zemí Evropské
Unie a právě tato akce byla vrcholnou událostí zařazenou do akcí
českého předsednictví v této instituci. Jednání se zúčastnilo jedenáct
ministrů dopravy včetně českého.
Mezi účastníky byl také místopředseda Evropské komise Antonio Tajani. Do jednání se zapojilo celkem 33
delegací, z toho 26 delegací ze států Evropské unie. Obsahem tohoto
jednání byla problematika Inteligentních dopravních systémů (ITS).
Setkání ministrů doprovázel Eurofestival na centrálním litoměřickém
náměstí. Dopoledne se zde konaly
hry a soutěže pro školáky, kteří touto zábavnou formou mohli načerpat a vzájemně porovnat znalosti
o Evropské unii. Odpoledne začal
hlavní program určený i dospělým,
oﬁciálně zahájený hejtmankou
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou

a vedle mnoha stánků s poučením
i zábavou se tu také prezentoval
v samostatné expozici Ústecký kraj.
Festival uváděla Bára Štěpánová
a představila se tu celá řada zpěváků a skupin. Mezi největší „taháky“
patřil MIG 21 litoměřického rodáka Jiřího Macháčka a kapela Buty.
Právě v době, kdy na náměstí hrála
posledně jmenovaná kapela, vítala hejtmanka kraje Jana Vaňhová

ministry dopravy na zámku Červený Hrádek. Tato barokní stavba se
totiž stala místem slavnostní večeře ministrů. Doprovodný program
připravil Ústecký kraj pro manželky
zúčastněných ministrů a ty jej hodnotily jako velice zdařilý.
(Na snímcích: výzdoba před
Domem kultury v Litoměřicích, kde
jednali ministři dopravy; na druhém
centrální náměstí při Eurofestivalu.)

O podpoře a poslání podnikatelů
N

a prvním setkání hejtmanky Jany Vaňhové se zástupci
Okresních hospodářských komor
a Krajské hospodářské komory
ÚK (30. 4.) byla obnovena tradice
pravidelného setkávání se místních
podnikatelů s vedením kraje. To má
samozřejmý zájem být co nejlépe
informováno o problémech podnikatelů, kteří působí na území kraje. Vzájemné předávání informací
o problémech, potřebách a přáních
podnikatelů všech velikostí soustředěných v hospodářských komorách
s představiteli kraje, kteří na oplátku mohou podnikatelské subjekty
informovat o svých možnostech
a oprávněních krajské samosprávy

na tomto poli, by mohlo přispět jak
k lepšímu vzájemnému poznání,
tak k minimalizaci střetů a vzájemných nepochopení.
Hejtmanka a její náměstek Arno
Fišera informovali přítomné o tom,
že odbor podpory podnikání a průmyslu Krajského úřadu Ústeckého
kraje byl pověřen, aby přibližně každé dva měsíce zorganizoval pracovní
setkání podnikatelů reprezentovaných krajskou a okresními hospodářskými komorami s pracovníky
krajského úřadu a aby o výsledcích
těchto setkání vždy bezprostředně informoval vedení kraje. Kraj
je připraven zapojit se do pomoci
a podpory místních podnikatelů bez

ohledu na to, že většina komplikujících či podnikateli kritizovaných
věcí je v kompetenci centrálních
a nikoliv krajských orgánů. Díky
tomu, že kraj, resp. krajští politici,
budou bezprostředně seznamováni
se situací podnikatelů působících na
území Ústeckého kraje, bude moci
lépe využívat jak své zákonodárné
iniciativy, tak zejména svých vazeb
na poslance, senátory a další politiky
působící v centrálních sférách, aby se
pomoc našemu kraji, jako strukturálně postiženému kraji s nejnelichotivější pověstí v investorských a podnikatelských kruzích České republiky,
dostala z úrovně planých slibů do
reálných a viditelných opatření.

Návštěva ve Spolchemii
N

a návštěvu ústecké akciové
společnosti Spolchemie zavítala v polovině května hejtmanka
Jana Vaňhová spolu s náměstkem
Arno Fišerou a předsedou ﬁnančního výboru zastupitelstva kraje
Petrem Fialou. Generální ředitel
společnosti Martin Procházka je
seznámil s historií i s aktuálním
působením ﬁrmy, především s výstavbou nových provozů a modernizací technologických zařízení.
Jedním z témat rozhovoru byly
i termíny realizace konkrétních
investičních akcí. Zájem projevila
hejtmanka rovněž o skupinu STZ,
odborná diskuse se vedla především kolem výroby pracích prášků.
Pracovní setkání ředitelů příspěvkových organizací v Mostě řídil náměstek Sortiment výroby společnosti tvoří
tři skupiny: potravinářské výrobky,
a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda
spotřební drogerie a biopaliva. Docí ve správě Ústeckého kraje byla ve vybraných oborech). Tento pro- plňkovou výrobou jsou šroty jako
též problematika např. regulačních gram Ústeckého kraje je jeho jed- zemědělská produkce či biomasa
poplatků ve zdravotnictví, státní nou z priorit a žádná omezení se pro spalování. Nemalý zájem projevili představitelé Ústeckého kraje
maturity, dotace ministerstva prá- nechystají.
ce a sociálních věcí poskytovateLze říci, že vesměs nebo alespoň o sociální politiku obou společnoslům sociální péče nebo Motivační většinou byla úsporná opatření při- tí, a to nejen v souvislosti s celoprogram pro střední školství (tedy jata řediteli příspěvkových organi- světovou ekonomickou krizí.
Na závěr si prohlédli exteriéry prostipendia pro žáky středních škol zací s pochopením.

vozů epoxidových pryskyřic, kde od
vedoucího provozu ﬂuorové chemie
a člena představenstva společnosti

EPISPOL, a. s. získali i konkrétní informace o výrobě a použití těchto
látek.
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Nová naděje pro průmyslovou zónu Triangle

o sérii špatných zpráv, které
v uplynulých měsících přicházely
z krajské strategické zóny Triangle,
se začínají objevovat první dobré.
Zdá se, že tovární hala po ﬁrmě Hitachi, která kvůli krizi ukončila na
Trianglu výrobu, opět ožije. Druhý
investor v zóně – IPS Alpha, hlásí,
že po jarních turbulencích nachází
opět stabilitu.
„Jsou to určitě dobré zprávy, ale jak
se říká: neříkej hop, dokud nepřeskočíš,“ komentuje aktuální vývoj
na Trianglu hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, která se v druhé polovině května sešla s vedením
společnosti CzechInvest a zástupci investorů z průmyslových zón
v Ústeckém kraji. Mluvili o dopadech
ekonomické krize a také o možných
způsobech, jak krizi čelit. Na jednání byl přítomen také John Conlon,
ředitel závodu Hitachi, který právě
končí výrobu v krajské zóně Triangle.
John Conlon předal ostatním inves-

torům podklady o zaměstnancích,
kteří odchodem Hitachi ze zóny
přišli o práci. „Je to velice praktický
a prospěšný krok,“ uvedl náměstek hejtmanky Arno Fišera, který se
jednání také zúčastnil: „Pracovníci

z Hitachi mají speciální pracovní kvaliﬁkace a pro mnohé ﬁrmy by jistě
mohli být přínosem.“
John Conlon zmínil také jednání
se zástupci ﬁrmy Panasonic, která
projevila vážný zájem vystřídat na

Triangle Hitachi. „Vážím si toho, že
ﬁrma Hitachi plní, co nám při svém
odchodu ze zóny slíbila: že se pokusí najít za sebe náhradu,“ reagovala
na informaci o zájmu Panasonicu
Jana Vaňhová.

S dobrými zprávami přišli i zástupci IPS Alpha. V závěru loňského
roku se ﬁrma potýkala s dopady
celosvětové hospodářské krize
a byla nucena co nejrychleji nalézt
účinný lék. „Hlavní strategii ﬁrmy

FOTO: ARCHIV IPS

P

Jsme v závodu IPS Alpha v průmyslové zóně Triangle

Z jednání v hotelu Vladimir

jsme založili na třech základních
krocích: změně výrobního systému
spojené s přestavbou linek a reorganizací práce; výběru levnějších
dodavatelů a samozřejmě hledání
nových zákazníků,“ říká výrobní
manažer společnosti Marcel Míček.
Jak se ukazuje, uvedený způsob
léčby zafungoval a vývoj v posledních týdnech je příznivý. „Vyhráno
ještě není. Chceme-li se stát ﬁrmou odolnou proti krizi, čeká nás
ještě dlouhá cesta, avšak pevně
věříme, že to nejhorší již máme za
sebou. Situace ve ﬁrmě se postupně stabilizuje a všichni se plně
soustředíme na úkoly, které nás
čekají. Objemy výroby se postupně navyšují a prognózy v podobě
zákaznických odvolávek jsou více
než optimistické. Paradoxně může
nastat situace, že z období odstávek skočíme rovnýma nohama do
režimu mimořádných směn,“ uzavřel Marcel Míček.

Představujeme výbory krajského zastupitelstva

Výbor plní úkoly, uložené mu
zastupitelstvem, jemuž je též ze
své činnosti odpovědný. Schází se
na svých jednáních pravidelně jedenkrát za měsíc. Již od počátku
své činnosti projednal a posuzoval
z hlediska práva některé materiály,
důležité pro rozhodování orgánů
Ústeckého kraje. Jednalo se např.
o stav v soudních sporech s DPÚK,
zdravotnické poplatky, jednací řád
zastupitelstva, majetkové spory
apod. Výbor též projednává návrhy
na přísedící krajského soudu.
Legislativně – právní výbor
V dalším období má výbor v plázastupitelstva
nu např. posouzení možnosti využití
Legislativně- zákona o neziskových organizacích
právní výbor z hlediska jeho využití pro zdravotZastupitelstva nické organizace, přípravu právního
Ú s t e c k é h o rámce pro zajištění lékařské pohokraje byl zří- tovostní služby a zajištění záchytné
zen v souladu stanice apod. Připravuje též pods § 76, zákona mínky, aby mohl vykonávat dohled
č . 1 2 9 / 2 0 0 0 nad připomínkovými řízeními, kdy
Sb. v platném se kraj v rámci legislativních pravidel
znění (zákon o krajích). Z tohoto vlády vyjadřuje k návrhům právních
ustanovení vychází i jeho iniciativní předpisů, které se dotýkají jeho půa kontrolní funkce na úseku legisla- sobnosti. Důležité bude zpracování
tivy a právních dokumentů, týkají- zásad zastupitelstva pro legislativní
iniciativu.
cích se krajské samosprávy.
Pro zajištění všech úkolů začínáVýbor má v současné době 9 členů. Z toho pouze předseda a je- me vytvářet též pracovní skupiny
den člen jsou zastupitelé. Ostatní z členů výboru, které budou spolu
členové jsou ve výboru zařazeni s předsedou připravovat materiály
jako odborníci. Jedná se především do pravidelných jednání výboru.Při
o advokáty s bohatými odborný- vší té činnosti je třeba si uvědomit,
mi zkušenostmi. Jeden člen pak je že členové výboru mimo zastupitelů
zkušeným funkcionářem z oblasti nemají za svou činnost pravidelnou
odměnu, nejsou jim hrazeny cesveřejné správy.

tovní náklady a nemají ani nárok
na uvolnění ze zaměstnání. O to
cennější je jejich přínos pro činnost
krajské samosprávy.

ny musí být podle výše zmíněné právní úpravy nadpoloviční většina, má
ke dnešnímu dni výbor jedenadvacet
členů. Na svém prvním řádném zasedání konaném v dubnu letošního
Zděnek Lavička (ČSSD), roku schválil výbor svůj statut, plán
předseda Legislativně-právního práce i rozdělení do dvou pracovních
výboru a zastupitel skupin, sekcí. Tyto sekce jsou tématicky zaměřeny na práci s národnostními menšinami obecně a sekci pro
Výbor pro národnostní menšiny
záležitosti romské komunity tak, aby
Ústeckého kraje
odpovídala zaměření orgánů vlády
Jedním z vý- a to Rad vlády pro národnostní mensledků posled- šiny a záležitosti romské komunity.
ního
sčítání Jednotlivé pracovní skupiny povedou
lidu v České místopředseda výboru pan Rudolf
republice, kte- Kozák a člen výboru pan Martin
ré
proběhlo Klika. Přestože výbor v kompletním
v roce 2001, složení svou činnost prakticky teprkterý měl vý- ve zahájil, lze konstatovat, že všichznam pro Ús- ni jeho členové se do práce zapojili
tecký kraj, bylo zřízení výboru pro ná- s velkým nadšením a odbornou erurodnostní menšiny. Podle § 78 odst. 2 dicí. Významnou událostí bylo spozákona o krajích totiž kraj, ve kterém lečné jednání hejtmanky Ústeckého
se k jiné než české národnosti hlásí kraje a předsedy výboru s velvyslanvíce než 5% jeho obyvatel, zřizuje cem Maďarska a zástupci maďarské
tento výbor povinně. I po posledních menšiny. V současné době se jedná
volbách do krajů v roce 2008 byl tedy o možné ﬁnanční podpoře aktivit nái v kraji Ústeckém tento výbor usta- rodnostních menšin, rýsuje se projekt
ven. Na prvním listopadovém zase- vzniku Domu národnostních menšin
dání zastupitelstva bylo do výboru v Ústí n. L. Domu, ve kterém by mimo
zvoleno deset členů z řad zastupite- jiných aktivit našly potřebné zázemí
lů a zástupců politických stran a na pro svou činnost nejen Romové, ktezastupitelstvu posledním, konaném rým dům patří, ale i ostatní příslušníci
v dubnu 2009 byli dovoleni zástupci dalších národnostních menšin.
jednotlivých národnostních menšin
Václav Hofmann (ODS),
tak, jak byli navrženi organizacemi,
předseda výboru pro národkteré je sdružují. Protože členů výbonostní menšiny a zastupitel
ru, kteří zastupují národnostní menši-

Výbor pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost
Otázka rychlého
růstu
nezaměstnanosti a průběh programu
Mimoškolní
výchovy žáků
zaměřenou
na jejich všestranný rozvoj PAŽIT, to byly hlavní
body posledního jednání Výboru
VVZ. S aktuálními informacemi
vystoupil ředitel pověřeného ústeckého úřadu práce Jan Böhm. Situace za první čtvrtletí není lichotivá
a po dlouhodobém poklesu dochází
v posledních měsících k prudkému
nárůstu nezaměstnaností. Počet
evidovaných uchazečů o zaměstnání stoupá, počet nabízených volných míst rychle klesá a dalších 13
tisíc zaměstnanců je v kraji bezprostředně ohroženo ztrátou zaměstnání. Ředitel Böhm také informoval
o novém projektu Vzdělávejte se,
který má částečně eliminovat dopady současné hospodářské krize.
Příjemnější byla diskuse o materiálu odboru školství, mládeže
a tělovýchovy k programu PAŽIT.
Ten běží od roku 2003 a po počátečním zapojení žáků ve věku 10
– 19 let byl věkový limit v loňském
roce na základě žádostí škol snížen
již na žáky 4. tříd. PAŽIT určitým
způsobem nahrazuje školy v pří-

rodě, jedná se o týdenní výjezdy
tříd se sportovními a pohybovými aktivitami, praktickou činností nebo výchovou k ochraně
a tvorbě životního prostředí. Krajský úřad na pobyt dětí přispívá
a z tohoto důvodu jsou výjezdy
dostupné i pro děti ze sociálně
slabších rodin. V současné době
se program PAŽIT realizuje v pěti
zařízeních, z nichž tři jsou ve Šluknovském výběžku a po jednom
v Úštěku a v Krušných horách.
Hodnotící zprávy škol i správců
objektů jsou za loňský rok kladné
a zapojení žáků do programů je
aktivní hlavně u mladších ročníků.
Za šest let realizace programu se
ho zúčastnilo 4139 žáků základních škol ve správě měst a obcí
a 1080 žáků škol zřizovaných krajem. Ústecký kraj na výjezdy přispěl
částkou přes 3 mil. Kč. Do konce
školního roku členové výboru
všechna zařízení navštíví, aby získali vlastní poznatky od pedagogů,
žáků i správců objektů.
Výbor projednával též zápis nových oborů ve třech školách, souhlasil se změnou zřizovatele u Základní umělecké školy Dubí, p.o.
Ústeckého kraje, kdy město Dubí
má zájem stát se samo zřizovatelem. Obsáhlá diskuse se vedla o budoucnosti školních statků.

Oldřich Bubeníček,
předseda výboru VVZ
a člen zastupitelstva

Zatím jen čtyři pruhy
v obou směrech
Z

a necelých tři sta let bude mezi
souměstím Praha – Ústí (18 tisíc
km2) Nábřežní třída dlouhá 108 kilometrů a nad ní na rozlehlé pláni magistrála se šestatřiceti jízdními pruhy v každém směru s modrobílými
transbusy a žlutými obusy. Alespoň
tak vidí budoucnost (kdysi) ústecký
spisovatel Vladimír Páral v románu Romeo & Julie 2300. Jenomže
současným občanům Ústeckého
kraje, motoristům a těm, kteří bydlí
v obcích, kde jezdí tisíce kamionů
denně a obtěžují jejich životy, by
alespoň pro tuto chvíli stačilo mnohem méně. Totiž aby byl dokončen
most přes Labe pod Litoměřicemi na
silnici II/247 a především zbývajících
šestnáct kilometrů dálnice D8 mezi
Lovosicemi a Řehlovicemi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
S postupem prací na obou zmiňovaných stavbách se nedávno
kromě jiných pracovních záležitostí
seznámili také členové dopravní
komise, tedy poradního orgánu
Rady Ústeckého kraje. Ano, staví
se, ale ne na všech úsecích dálnice, ano, mosty a tunely budou, ale
zbývá ještě spousty úsilí při schvalování projektů, povolování dalších
úseků a jednotlivých dílčích staveb
a pokračuje také kolotoč stížností
a protestů ekologických aktivistů.
Státu také chybějí peníze a třeba

most přes Labe sám Ústecký kraj
jako investor nemůže zaplatit, ačkoliv už dal do přivaděče k průmyslové zóně Prosmyky a souvisejících
staveb spousty milionů (podstatná
část je hrazena ze Společného regionálního operačního programu
a peněz od Státního fondu dopravní infrastruktury).
Poněvadž životnost dnešních
mostů stavěných nejmodernější
technologií je něco kolem sta let,
zbude pak ještě dost času na to, Členové komise pro dopravu v doprovodu odborníků z dodavatelských
ﬁrem na mostě přes Labe pod Litoměřicemi
aby se Páralova vize naplnila…
(Na cestě s dopravní komisí jsme
byli i my a tak alespoň několik fotograﬁí.)

Na stavbě mostu přes opárenské
údolí

Tunel u Prackovic se dvěma tubusy, jeden už je proražen kompletně!

Obě části mostu budou spojeny už letos v létě…

Jsme ve velíně Střediska správy a údržby dálnice v Řehlovicích

Opárenské dny sportu
V
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Opárenském údolí pod Lovošem na Litoměřicku se po čtyři
květnové dny konaly 7. Sportovní
hry uživatelů služeb domovů pro
osoby se zdravotním postižením.
Pod záštitou hejtmanky Ústeckého

kraje Jany Vaňhové bylo organizací opět pověřeno Centrum sociální
pomoci Litoměřice, příspěvková
organizace kraje. Hry otevřela krátkým slovem členka rady kraje Jana
Ryšánková zodpovědná právě za

Hry zahájila Jana Ryšánková, členka Rady Ústeckého kraje

oblast sociálních věcí. „Je dobře, že
uživatelé sociálních služeb mají tuto
mimořádnou příležitost setkávat se
na vícedenních soutěžích. Mají nejrůznější zdravotní postižení, ale tak
jako ve svých domovech a ústavech
věnují spousty času práci a nejrůznějším koníčkům vyžadujícím zručnost a trpělivost, tak se na těchto
tradičních hrách sportovně vyžijí
a navážou nová přátelství,“ řekla
nám členka krajské rady.
Poněvadž ani sportem nelze člověku žít po celé čtyři dny (snad
kromě sportovců vrcholových), měli
uživatelé sociálních služeb a účastníci 7. ročníku Sportovních her další příležitosti navzájem se poznat
a skamarádit. Přijel mezi ně klaun
a mažoretky, pobavili se u hudební
komedie Tři mušketýři, zatančili si
s litoměřickou Funky Dangers, báli
se na noční stezce odvahy nebo obdivovali policejní výcvik psů. A skočili mezi ně také parašutisté…

Slavnost u Přemysla ve Stadicích

N

a svátek Přemysla se v polovině května u pomníku Přemysla Oráče ve Stadicích na Ústecku
uskutečnila vzpomínková slavnost.
Pořádala ji Krajská agrární komora Ústeckého kraje. Ústecký kraj
tu reprezentovala hejtmanka Jana
Vaňhová a její náměstek Arno
Fišera. Součástí vzpomínkového
dne byla výstava zemědělské techniky, selská jízda, lidová hudba
a položení věnců a kytic k pomníku
Přemysla Oráče. Promluvil tu mimo
jiné předseda KAK ÚK František
Loudát, hejtmanka Jana Vaňhová ve Stadicích ocenila nelehkou
a bohužel většinou málo oceňovanou či ﬁnančně ohodnocenou práci
zemědělců. Arno Fišera pak oﬁci-

álně vyhlásil již druhý ročník soutěže Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje – Kraj Přemysla
Oráče. S podrobnými propozicemi soutěže, v níž se bude soutěžit
v osmi kategoriích potravinářských
výrobků a nápojů, vás seznámíme

v nejbližší době na webových stránkách kraje (přihlásit se mohou všichni výrobci z Ústeckého kraje v době
od 1. června až do 31. srpna), ale
už dnes si na straně 2. našich novin
můžete o potravinářské soutěži
přečíst podrobněji.

Teplice: O cévních mozkových příhodách
V

teplické nemocnici se konal
celorepublikově koordinovaný
projekt „30 dní pro prevenci a léčMezi více než dvaceti družstvy (Liběšice, Ústí n.L.-Trmice, Všebořice, Severní Terasa, Lovosice, Jiříkov, Janov, Krás- bu cévních mozkových příhod“
ná Lípa, Čížkovice, Stará Oleška, Litoměřice, Háj u Duchcova, Horní Poustevna, Křešice, Jestřebí v Libereckém pořádaný pod záštitou hejtmanky
Ústeckého kraje Jany Vaňhové.
kraji a mnoha dalších) byli i sportovci z Brtníků na Děčínsku. Měli bojový a zcela symbolický název: Medvědi.
Den otevřených dveří je součástí
celosvětového projektu „STROKE AWARENESS DAY“. Teplická
nemocnice je jedním z 35 subjektů, které se do této celostátní akce
ezinárodní sdružení Interga- Oba jsou příspěvkovými organiza- Vedoucím výpravy České republiky zapojily a to poměrně bohatým
tive Meeting of Friends se cemi Ústeckého kraje. Do pedálů a Ústeckého kraje byl ředitel ÚSP programem. Hejtmanka v doprovosídlem ve Vídni letos pořádalo již se opřeli také závodníci z Maďar- Tuchořice Pavol Dvorský. Ve čtvr- du ředitele Krajské zdravotní Edujedenáctý ročník Štafetového běhu ska, Polska a Ukrajiny. Sportovci tek 28. května dorazili sportovci
Evropou pro sportovce s tělesným odstartovali ve středu 13. května do cíle – Andorry. Měli za sebou
postižením. Mezi atlety – běžci z Bruselu a reprezentantům z na- 2 200 kilometrů po Belgii, Lucemze čtyř zemí byli i zástupci dvou šeho kraje předala štafetový kolík bursku a Francii, z toho 900 kiústavů sociální péče z Tuchořic na zástupkyně ÚK v Bruselu Markéta lometrů běhu (vždy běžci na trati,
Lounsku a Liběšic na Litoměřicku. Pokorná (všichni jsou na snímku). další v doprovodných vozech).
o zkušební plavbě v dubnu
a plavbě pro členy konference
SESO, které se počátkem května
zúčastnila i hejtmanka Jana Vaňhová, už funguje pravidelná veřejná
lodní doprava po Labi. V květnu
jezdila Porta Bohemica 1 (vyplouvá
vždy z přístaviště v Litoměřicích na
pravém běhu Labe) třikrát týdně,
teď od června (a poté i v září) čtyřikrát, dvakrát do Ústí a zpět a dvakrát do Štětí a nazpátek. O prázdninách bude jezdit krásná bílá loď
každý den – čtyřikrát z Litoměřic
do Ústí a zpět, třikrát na Štětí
a zpět. Z kotviště v královském
městě Litoměřicích odplouvá vždy
v 9 hodin a například v Ústí nad
Labem-Vaňově, na druhém břehu
proti hradu Střekovu, je možné se
nalodit vždy po poledni. Děti do
šesti let mají přepravu zadarmo,
výrazné jsou slevy pro skupiny nad
30 osob, seniory, studenty apod.

Včera skončil Běh Evropou

M

arda Reichelta a ředitele teplické
nemocnice Karla Prokopa navštívila vybraná pracoviště nemocnice
a především nadstandardně vybavené neurologické oddělení.
Krajská zdravotní si dala za cíl informovat širokou veřejnost o problematice mozkových příhod, zejména
o možnostech prevence a nutnosti
včasného zahájení léčby tohoto vážného onemocnění. Proč je mozková
mrtvice tématem dnešní doby? Důvodem jsou alarmující čísla. „Na světě dnes žije 80 miliónů lidí, kteří se

potýkají s následky cévní mozkové
příhody, přičemž ročně přibývá 13
miliónů nových obětí. V České republice je výskyt této nemoci jeden
z nejvyšších na světě. Velkou roli
hraje přibývající počet obyvatel starších 60 let, ale také změna životního
stylu. Je potřeba zlepšovat spolupráci nemocnic se zásahovou službou
a kvalitu neurologické péče. Ústecký
kraj chce v tomto ohledu zajistit do
všech zdravotnických zařízení dostupnou a kvalitní péči pro všechny
obyvatele,“ řekla hejtmanka.

Lodí bílou, lodí bílou: PO LABI

P

Symbolické poplatky za přepravu kol, kočárků a domácích zvířat. Veškeré potřebné informace
včetně jízdních řádů nebo cen
lodních lístků získáte i na internetových adresách provozovatele

lodi, jednotlivých měst na trase,
v infocentrech a podobně. Alespoň ty nejzákladnější: www.litomerice.cz, www.labskaparoplavba.cz nebo www.osobni-lod.cz.
Krásné léto, přátelé!

Loď je dlouhá 47,5 metru, široká 8,5 metru a vyrobena byla v německých
loděnicích. Teď je zrovna nad Masarykovými zdymadly v Ústí nad Labem,
v pozadí hrad Střekov…

Miliardy na rozvoj měst
a Karlovarský kraj) Jiří Šulc, jinak
též člen Rady Ústeckého kraje.
Účastníky konference pozdravila
v úvodu také hejtmanka Ústeckého
krajském městě Ústí nad La- kraje Jana Vaňhová. Z Regionálního
bem se 20. a 21. května kona- operačního programu Severozápad
la celostátní konference o realizaci byly z evropských peněz podpořeny
integrovaných plánů rozvoje měst tři velké integrované plány statutárvčetně problematiky jejich ﬁnan- ních měst Ústeckého kraje a také
cování. Setkání představitelů měst, město Karlovy Vary. Ústí nad Labem
poskytovatelů dotací, zpracovatelů bude mít na rozvoj města – centprojektů a dalších zainteresovaných rum částku přes 917 milionů korun,
účastníků zahájil v hotelu Vladimir Chomutov na areál bývalých kasápředseda Regionální rady Regionu ren s okolím bude moci využít přes
soudržnosti Severozápad (Ústecký miliardu a Děčín byl v rámci ROP

V

podpořen částkou 562 mil.Kč na
projekt zóny „Centrum“.
Během konference představili
v Ústí nad Labem zástupci řady českých měst své integrované plány,
účastníci se seznámili se zkušenostmi v zahraničí (Německo, konkrétně
Sasko-Anhaltsko, Irsko) a zazněly
i zajímavé přednášky zástupců Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky (udržitelný rozvoj v rámci
politiky soudržnosti, zlepšování životního prostředí v problémových
sídlištích v rámci Integrovaného Na horní palubě s perfektním výhledem na labské břehy to občas fouká; na dolní uzavřené mají zase výborné
operačního programu – oblast 5.2). speciality a příjemné posezení!
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Na Novohradské pouti

Fotokvíz

Spousty účinkujících i prohlídky hezkého Nového Hradu čekaly po dva
májové dny na stovky návštěvníků zámeckých slavností

Diskuse nad využíváním jimlínského zámku a dalších památek pro rozšiřování cestovního ruchu v našem regionu

T

odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu Petrem Novákem.
Po prohlídce Novohradské pouti
hovořili u stánku kraje s bohatou
nabídkou propagačních materiálů
o cestovním ruchu a nejzajímavějších památkách našeho regionu
o dalším rozšiřování návštěvních
hodin na zámku, zpřístupňování
nově zrekonstruovaných prostor
a také o chystaných akcích. Těch

řetí květnový víkend patřil na
zámku Nový Hrad u Jimlína zámeckým slavnostem u příležitosti
tradiční Novohradské pouti. Zámek, který prochází náročnou rekonstrukcí je v majetku Ústeckého
kraje a patří pod Oblastní muzeum v Lounech, p.o. kraje. Sobota
i neděle byly plné hudby, zpěvu,
ukázek starých řemesel, producírovali se tu k potěše hlavně dětí

i kejklíři a vojáci z dob dávno minulých nešetřili salvami. A nechyběly ani tradiční stánky jako na
každé pořádné pouti a spousty
dalších atrakcí.
Hejtmanka Jana Vaňhová využila
soboty k jednání se starostkou
obce Jimlín Janou Mikovcovou,
ředitelem lounského muzea Bedřichem Štauberem, kastelánem
zámku Pavlem Pilařem a vedoucím

i v letošním roce bude celá řada,
přes léto i po prázdninách. Třeba 5., 11., 18. a 27. 7. tu budou
hudební vystoupení v rámci
Zámeckého hudebního července,
12. září bude vstup do Nového
Hradu zdarma v rámci Dnů evropského kulturního dědictví nebo
před Vánocemi bude v zámku
adventní koncert i s nadílkou dárků malým návštěvníkům.

„Na obrázku jsou viniční dom- pánů z Michalovic. Ti drželi hrad
ky u železniční trati Ústí nad až do počátku 15. století. V roce
Labem – Litoměřice – Lysá nad 1445 byl hrad dobyt a vypálen
Labem a stojí na levé stra- a od r. 1515 je hrad v pramenech
ně mezi obcemi Libochovany označován jako pustý. Dnes pata Velké Žernoseky, kde jsou ří mezi velká lákadla obce ležící
i vinohrady,“ popsala viniční pod hradem a obec jako vlastdomky nad obcí Velké Žernoseky ník se také stará o jeho zajištění
na Litoměřicku z dubnového fo- a zpřístupnění. V minulém roce
tokvízu Hana Podobová z Tep- byla vlastníkovi – obci – poskytlic. Správně odpověděli také další nuta dotace v rámci Programu
dva vylosovaní – Jiří Sachňuk na záchranu a obnovu kulturních
z Lovosic a Iveta Buňková z Ús- památek Ústeckého kraje ve výši
tí n. L. Všichni tři se mohou tě- 602 245 Kč na zabezpečovací
šit na dárky od nás. Tentokrát ve práce a zpřístupnění hradní zřícefotokvízu zabrousíme mezi četné niny. Celková částka vynaložená
hradní zříceniny Ústeckého kraje, na uvedené práce činila více než
které náleží mezi početné šlech- 860 tis. Kč. Napište nám název
tické hrady bergfritového typu, hradu a obce, u které hradní
hojně vznikající kolem poloviny zřícenina leží. Správné odpovědi
13. století. Jedna z nich se vypí- posílejte do 16. června na adresu:
ná na úzkém čedičovém hřbetu Krajský úřad Ústeckého kraje,
obtékaném jednou ze severočes- odd. tiskových informací, Velkých řek. Pravděpodobným sta- ká Hradební 48, 400 02 Ústí
vitelem hradu byl příslušník rodu n.L., případně na: poupetova.s
Markvarticů, předek pozdějších @kr-ustecky.cz.

Předmět
sloužící ke
spoutání

architekturu v naší zemi. Oceněná expozice za pomocí moderních médií prezentuje románské
interiéry této stavby a umožňuje

Vysoké
učení technické

Odpočinek

Předložka

Římsky
450

Značka
kosmetiky

Květina
(hovorově)

a jeho ředitele je to druhý úspěch
v krátké době. Dušan Špička totiž
na sklonku loňského roku získal
prestižní cenu ministra kultury

Italský člen

Dopravní
prostředek

Vždy
(něm.)

St. ruská
jedn. hmotn.

Dvojice
(něm.)

Značka
elektrospotřebičů

Český
zpěvák

Značka
elektronvoltu

za přínos k rozvoji české kultury
za rok 2008. „Ústecký kraj je na
obě tato ocenění své příspěvkové
organizace velmi hrdý. Pan ředitel
Špička dokázal teplické muzeum pozvednout mezi významná
kulturní centra nejen Ústeckého
kraje, ale i celé České republiky,“
komentovala úspěchy teplického
muzea Jana Ryšánková: „Velmi
si jeho práce pro rozvoj kultury
v našem regionu, i pro jeho zviditelnění v rámci celé republiky,
vážím a jsem hrdá na to,že jej
máme ve svém ,týmu´.“
V kategorii muzejní počin získalo
druhé místo Muzeum města Ústí
nad Labem za projekt „Zapomenutí hrdinové“, který je věnován
aktivním odpůrcům nacismu, kteří byli po skončení druhé světové
války postiženi v rámci opatření
uplatňovaných proti tzv. „nepřátelskému obyvatelstvu“.

Obec na
Plzeňsku

Pohybová
aktivita

3. díl
tajenky

Velké kusy
ledu

Stanice
technické
kontroly

V

návštěvníkovi seznámit se s atmosférou staveb přelomu 12. a 13.
století. Pro teplické muzeum

?

K

křídla zámku. Jde o architektonický unikát, druhou nejstarší
dochovanou románskou klášterní

TO

loria musaealis – tedy sláva
muzejní - je prestižní soutěží
muzeí ČR. V 7. ročníku bodovala také dvě muzea z Ústeckého
kraje. Slavnostnímu vyhlášení
soutěže za rok 2008 v Panteonu
pražského Národního muzea byl
přítomen také ministr kultury Václav Riedlbauch. Za Ústecký kraj
byla na slavnostním podvečeru
členka Rady Ústeckého kraje Jana
Ryšánková, do jejíž kompetence
spadá oblast kultury a památkové
péče, a vedoucí odboru kultury
a památkové péče krajského úřadu Petr Novák. Ti do Prahy přijeli
podpořit ředitele Regionálního
muzea v Teplicích, p. o. Ústeckého
kraje Dušana Špičku, který zde pro
své muzeum převzal zvláštní cenu
za stálou expozici „Po stopách
zaniklého kláštera v Teplicích,“
která je umístěna v přízemí nově
rekonstruovaného románského

FO

G

ÍZ

„Gloria musealis“ pro dvě muzea

Maďarské kulturně společenské jaro

O

d začátku května až do 1. června probíhá ročník kulturního
jaření v duchu česko – maďarské
vzájemnosti. Vernisáží 5. května
zahájil svou výstavu maďarský malíř
Tibor Török v Galerii unie výtvarných
umělců Teplice, která potrvá až do
31. srpna. V úterý 12. května József
Molnár, maďarský hudební historik,
a Jana Janouchová, učitelka hudební výchovy, připomněli dílo a život
hudebních skladatelů Emericha
Kálmána a Leoše Janáčka.
V pátek 29. května v 17 hodin se
uskuteční v prostorách Restaurace
Gastrotep setkání delegace maďar-

ské organizace z Rumunska u příležitosti jejich návštěvy lázeňské sezóny.
Besedu zahájí dr. Ferenc Kulina, předseda Svazu Maďarů žijících v Českých
zemích, organizační jednotky Teplice.
V rámci zahájení 855. lázeňské sezóny je pro návštěvníky v sobotu 30.
května připravena ukázka vaření maďarského guláše, perkeltu a živáňské
pečeně. Akce se koná od 10 hodin
u Mušle Teplice. Akci doprovází cimbálová muzika Szelöce. Maďarský
den kultury a gastronomie zakončí
30. května teplický Maďarský majáles v restauraci Městských sálů Trnovany, který začíná ve 20 hodin.

Kulturní pozvánky

Druh trávy

1. díl
tajenky

Fyz. značka
odporu

Provést
udání

Puls

Povzdech

Anekdota

Mužské
křest. jm.

Rukopis
královédv.

Mělká místa
řek

Závěr
modlitby

Chem. zn.
radia
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3,14

Chem. zn.
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č. j., bud.)
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skupina

Chem. zn.
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Dovednost
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Časopis pro
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Moji

Odběr
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Chem. zn.
hliníku

Smysl.
obraz skut.

Hudební
směr

Kaprovitá
ryba

Stará
turecká
jednotka
objemu

Opak
sváteční

Mládě
turu
domácího

Našeho
letopočtu
Národní
park

Infrared
Space
Observatory

Osoba
(angl.)

Odrůda
vápence

Ženské
křestní
jméno

Sada

Anglická
předložka

Japonský
signál
k útoku

Lepením
spojit

Chem. zn.
platiny

Hlt
Projev
člověka

Domácky
Daniel
Evropská
norma

MPZ
Moldávie

Předběžná
kresba

Anglický
zápor
SPZ Semil
Řecká bohině duhy

Otázka po
místě

Francouzský
herec

Souhlas

Přezdívka
Eisenhowera

Doručovací
služba

Erythropoetin

Obchodní
řetězec

SPZ
Brna-město

Cikán
Námitka

Název
hlásky H

Chem. zn.
thulia

Dvojice

4. díl
tajenky

SPZ
Litoměřic

Jinam

Stát
v jihozápadní
Asii

Daniela Hlaváče z mise v Afghánistánu (duben – září 2007), kterou
tvořili příslušníci 43. výsadkového
mechanizovaného praporu v Chrudimi a vojáci 4. brigády rychlého
nasazení v Žatci.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Malíř Gustav Zindel, až do 13.
června, muzejní prostory radnice.
Výstava ke 100. výročí od úmrtí
krušnohorského krajináře.
Nekonečné vteřiny, až do 30. srpna, gymnázium. 150 let od narození
zakladatele hodinářské ﬁrmy Kienzle.

Křížovka o ceny

Opak zádi

Farma

Ženské kř.
jméno

REGIONÁLNÍ MUZEUM
K. A. POLÁNKA V ŽATCI
122 dní v Afghánistánu, až do
5. července 2009, hlavní budova.
Výstava fotograﬁí podpraporčíka

Francouzský
člen

Rodový
znak

2. díl
tajenky

Hrdina

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jaroslav Hovadík – Hovadík je
všade Hovadík, až do 7. června.
Zlínský rodák Jaroslav Hovadík, který od roku 1968 působí v zahraničí
a v posledních letech i v Litoměřicích, patří nepochybně k předním
osobnostem českého umění.

Evropan
Evropská
komise

Svatý
(italsky)

Nejjednodušší
uhlovodík

V

posledním
vydání
našich
krajských listů měla křížovka
tuto tajenku: Jakým nákladem
vyšly tyto dubnové krajské
noviny (?). Správně odpověděli ti, kteří napsali do dopisů nebo
v mailu číslo 230 000 ks. Právě
díky onomu vysokému nákladu
přišlo na naše oddělení téměř tisíc
správných odpovědí a další stovky takových, kde byla sice uvedena správně tajenka, ale nikoliv už
odpověď na ni. A takovou zásilku,
žel, nemůžeme zařadit do losování
ˇ
o knižní ceny. Stěstí
se tentokrát
usmálo na tři výherce: Jaroslavu
Petrovou z Varnsdorfu, Fran-

tiška Platla z Očichova a Zdenu
Duchoslavovou z Vysokého Mýta.
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 17. června 2009
na adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kanceláře hejtmana,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, mailovat můžete na:
sebesta.z@kr-ustecky.cz. Nezapomeňte uvést na obálku nebo
v záhlaví e-mailu heslo „Křížovka“.
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