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V Krásné Lípě
bude nový penzion

Veřejná doprava
pro cykloturisty
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Kam vyrazit na kole v Ústeckém kraji – na str. 4
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Milí přátelé,
přicházíme za vámi s dalšími šesti
stránkami, na nichž vám měsíc co
měsíc ukazujeme to, co se v našem kraji děje, co Ústecký kraj
dělá pro své občany, co připravuje a s jakými obtížemi se v této
těžké době musí potýkat. Můžete si přečíst o úsporách kraje, ale
také o nově otevřených objektech pro občany, dáme vám tipy
na to, čím a kudy odvést kolo na
pořádné cyklotúry, dozvíte se
o snaze zapojit další historické
objekty v Terezíně do turistiky
a cestování a když si přečtete,
že Vesnicí roku byly v Ústeckém
kraji vyhlášeny Hrušovany na
Chomutovsku, možná se budete
chtít osobně přesvědčit, co k tomu odbornou porotu vedlo….
I když jsou peníze až na prvním místě, jak se říká, přesto
nebo právě proto hrají v životě
kraje a jistě i ve vašem osobním,
mimořádnou úlohu. Možná,
že zrovna letos, kdy máme do
kapsy trochu hlouběji než jindy,
oceníte při plánování dovolených a starostech o „denní harmonogram“ krásných prázdnin
pro vaše děti fakt, jak je náš kraj
hezký a co všechno nabízí. Možná neuškodí, prohlédnout si svůj
širší domov trochu podrobněji,
s větším zaujetím i pro místa,
která dosud ležela mimo váš zájem. Počasí alespoň teď, kdy píši
tyhle řádky, není zrovna ideální
a jak se občas podívám na televizní předpovědi počasí, není
– alespoň pro začátek prázdnin
– ani předpověď příliš optimistická. Přesto vám přeji, abyste
prožili krásné léto plné pohody, oddechu i čerpání nových
sil a věřím, že občasné chvilky
či dny strávené tady doma,
v Ústeckém kraji, vám přinesou
uspokojení. Možná se budete
projíždět po cyklostezkách, kterých v našem kraji přibývá, třeba
navštívíte krajský zámek Nový
Hrad v Jimlíně, snad se budete
koupat a rekreovat od severu na
jih našeho kraje a žádný prázdninový den pro vás nebude dost
dlouhý. Samozřejmě nádhernou
dovolenou přeji i všem těm, kteří vyrazí na jih, k teplým mořím
a laskavému a teplému slunci.
Mé přání také směruje právě
v těchto dnech k našim a vašim
dětem: jeden školní rok je zase
téměř pryč a ty dva dny po víkendu už skoro nestojí za řeč. Dětem
a školákům a mládeži tedy přeji,
aby se na jejich úterním vysvědčení objevily co možná nejmenší
číslice, aby těch téměř devět (!)
týdnů prázdnin všichni prožili
naplno, v přírodě, mezi kamarády a s obětavými rodiči. Aby nespoléhali na to, že auta jim dají
přednost, aby nepodceňovali rady zkušenějších, aby se nechtěli
v rybnících a řekách odrážet ode
dna a na kolech pořád zvonili
a svítili… Ale konec rad a spíše
poslední přání: Krásné a slunečné prázdniny, milé děti, vážení
občané. Ať se v úterý 1. září zase
všichni sejdeme doma!

Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu
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O spolupráci kraje a čínské provincie Anchuej
V

e druhé polovině minulého týdne pobývala v Číně delegace
Ústeckého kraje, v jejímž čele byla
hejtmanka Jana Vaňhová. Pracovní
cesty se účastnil rovněž její náměstek Arno Fišera a vedoucí kanceláře
hejtmanky Aleš Konopásek, jenž je
zároveň zástupcem ředitele krajského úřadu. Představitelé kraje se zúčastnili premiérové prezentace Ústeckého kraje na světovém veletrhu
BITE (Beijing International Tourism
Expo 2009) v hlavním městě Pekingu a hejtmanka podepsala Dopis
o záměru spolupráce mezi Ústeckým kraje a šedesátimilionovou
čínskou provincií Anchuej (Anhui),
za tu podpis připojil její guvernér
Wang Sanyun (na našem snímku). „Dohodli jsme se,“ říká Jana
Vaňhová, „že vynaložíme společné
úsilí k podpoře spolupráce v řadě
oblastí – v ekonomice, obchodu,
vědě a technologii, vzdělávání, kultuře a cestovním ruchu.“ Kromě
toho se hejtmanka setkala také
s mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem ČR v Číně Vítězslavem
Grepem a českým generálním konzulem v Šangaji Bohumilem Mazánkem. Se zástupci provincie Anchuej
a Wild Park Hefei (zoologická zahrada) jednala o možnosti výměny
zvířat mezi zoologickými zahradami
v našem regionu a čínskými ZOO.

O dalším využití
zóny Triangle

Pavel Kouda: Musíme šetřit, ale
zároveň chceme zachovat zaměstnanost
E

konomické recese se dotkla také
hospodaření Ústeckého kraje.
Jak se kraj s touto situací vyrovnává,
na to se ptáme zástupce a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Pavla
Koudy, který má na starosti mimo
jiné právě ekonomickou oblast.
Kolik peněz chybí v letošním
rozpočtu kraje?
„Letos je to 672 milionů. A chybí proto, že kvůli krizi stát vybral
málo daní. Ústecký kraj tak letos
dostane od státu o 612 milionů
korun méně, než se původně po-

Veřejnost hodnotila dopravu
K
valitu služeb veřejné dopravy hodnotí pozitivně více než
dvě třetiny lidí, kteří cestují autobusovou a drážní dopravou. Tento
výsledek vyplynul z nejnovějšího
průzkumu veřejného mínění, který
provedla společnost STEM/MARK.
Nadprůměrně spokojené jsou pak
zejména mladší věkové kategorie
od 18 do 29 let, které měly 75%
podíl kladných odpovědí.
Veřejná doprava je jednou z priorit
Ústeckého kraje. V současné době jí
využívá 38 % obyvatel, z nichž 28 %
cestuje autobusem, 10 % vlakem
a 6 % využívá oba dopravní prostředky. „Výsledky průzkumu jsou
potěšující především v tom ohledu,
že velmi pozitivně hodnotí veřejnou
dopravu zejména mladí lidé, kteří jsou na hromadných dopravních
prostředcích často závislí a autobus

nebo vlak se pro ně stává jediným
způsobem, jak se dostat do školy
nebo do práce,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.
Základní dopravní obslužnost zajišťuje Ústecký kraj prostřednictvím
smluvně zajištěných 12 autobusových dopravců a Českých drah.
V rámci průběžného zvyšování kvality poskytovaných služeb ve veřejné
dopravě kraj kontroluje úroveň dopravní obslužnosti. V této souvislosti Ústecký kraj několikrát přistoupil
k sankcím za porušení smluv směrem k autobusovým dopravcům.
„V rámci další motivace dopravců
ke zvyšování úrovně poskytovaných
služeb vyhlásí Krajský úřad Ústeckého kraje i letos anketu Dopravce roku, ve které může veřejnost
ohodnotit nejlepšího dopravce,“
dodala hejtmanka.

čítalo. Dalších 60 milionů, které
chybí v rozpočtu, jsou nenaplněné
příjmy z prodeje pozemků na průmyslové zóně Triangle. Tento propad nás přinutil zastavit čerpání
z rezervních a investičních fondů
krajských příspěvkových organizací
a rezerv odborů krajského úřadu.
Také jsme snížili výdaje jednotlivých odborů o 3 procenta a o stejnou částku jsme snížili i příspěvky
našim organizacím, které kraj jako
zřizovatel spravuje.“
Pokračování na str. 2

Jana Vaňhová
bloguje

„N

ejsem sice žádný počítačový
odborník, ale svět internetu se mi líbí,“ říká Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje, která
právě v těchto dnech otevřela na
webových stránkách Ústeckého
kraje svůj nový blog. Tedy stránku
na internetu, kam zavěšuje svoje
názory a postřehy. „Protože blog je
na stránkách Ústeckého kraje, budou se témata, o kterých na něm
budu psát, týkat právě kraje,“ přibližuje zaměření blogu Jana Vaňhová a dodává: „Jsem sice značně
časově vytížená, ale budu se jej
snažit aktualizovat alespoň jednou
za deset dní.“
A kde blog najdete?
Na stránkách
http://bloghejtmanky.kr-ustecky.cz

N

a krajské strategické zóně Triangle proběhlo jednání mezi
ministerstvem průmyslu a obchodu, agenturou CzechInvest, Ústeckým krajem a ﬁrmou Panasonic
AVC Networks Czech, s.r.o.
Agenturu CzechInvest na tomto
jednání zastupovala její ředitelka
Alexandra Rudyšarová, Ústecký kraj
náměstek hejtmanky Arno Fišera
a Panasonic generální ředitel ﬁrmy Noriyuki Yasuo (oba posledně
jmenovaní jsou na našem snímku).
Hovořili o příchodu Panasonicu do
zóny Triangle, kde tato společnost

nahradí ﬁrmu Hitachi, která nedávno ukončila výrobu. „Vítáme
rozhodnutí Panasonicu rozšířit svou
výrobu z Plzně na Triangle,“ řekl náměstek Arno Fišera, který má jako
krajský politik strategickou zónu na
starost. „Po masovém propouštění
a odchodu Hitachi je to opět dobrá
zpráva, že stále ještě existují ﬁrmy,
kterým se daří.“
Jak Arno Fišera dále uvedl, Ústecký kraj se vážně zabývá dalším
využitím Trianglu: „Požádali jsme
ministerstvo průmyslu o přehodnocení účelu zóny. Prověřujeme
možnost přivést do zóny například
výrobu alternativní energie.“

ÚSTECKÝ KRAJ
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Z jednání rady
● Na svém 20. zasedání schválila
Rada Ústeckého kraje zadání otevřeného řízení na plnění nadlimitní
veřejné zakázky na nákup osmi sanitních vozidel rychlé lékařské pomoci pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Tyto
nahradí vozy z let 1996 – 1999.
● Radní doporučili zastupitelům,
aby rozhodli o záměru uzavřít
smlouvu o poskytnutí investičního úvěru pro Ústecký kraj. Toto
doporučení se váže k rozpočtovému výhledu kraje na období 2010
– 2014, který zastupitelstvo projednávalo 24. června (vrátíme se
k němu v příštím vydání našich novin). Rada navrhuje krýt zasmluvněné nebo neodkladné investice
úvěrem v maximální celkové výši
700 mil. Kč. Důvodem jsou nižší
daňové výnosy v souvislosti s ekonomickou recesí. Splátky jistiny by
měly být rozloženy do 5 let s úhradou po vyčerpání úvěru v letech
2012 až 2016.
● Po ukončení podnikatelských
aktivit společnosti Hitachi na
strategické průmyslové zóně Triangle zahájila hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová jednání
s představiteli ﬁrmy o vypořádání
práv a povinností vůči Ústeckému
kraji. Rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit jednu ze dvou
předložených variant vypořádání
s Hitachi. Obě varianty počítají
s vrácením investiční pobídky od
Ústeckého kraje včetně úroků, liší

se však způsobem, kterým kraj
odkoupí od Hitachi nabízené pozemky v zóně Triangle. Pobídka činila 62,5 mil. Kč a byla poskytnuta
na převod technicky vybaveného
území za zvýhodněnou cenu. Dále
rada doporučila zastupitelstvu
upustit od smluvní pokuty vůči Hitachi a řešit otázku, zda Ústeckému kraji odchodem ﬁrmy Hitachi
nevznikla škoda.
● Záměr Ústeckého kraje „D8
Výstavba obchvatu Strážky – Ústí
nad Labem, silnice II/528“ bude
muset být posouzen podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí EIA. Rozhodli tak krajští
radní v souvislosti výskytu bledule
jarní u jihozápadního okraje obce.
● Radní doporučili zastupitelům
rozhodnout o zrušení příspěvkové organizace Školní statek Kadaň Jezerka, zřizované Ústeckým
krajem ke dni 31. prosince 2009
a převedení jejího majetku na
společnost s ručením omezeným
ve 100 % majetku kraje. Statek
byl v době svého vzniku koncipován pro potřeby mnohem většího
počtu žáků zemědělských oborů,
než kolik jich je v současnosti.
Změna příspěvkové organizace
na s. r. o. přinese statku výhody, např. v žádostech o dotace.
Kraj každoročně na provoz statku uvolňoval ze svého rozpočtu
1,5 milionu korun. I nadále sem
budou žáci zemědělských oborů
na praxi docházet.
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Česká vína v Bruselu Krajská stipendia
vysokoškolákům
„Ú

O

smnáct vín a jednu medovinu
mohli ochutnat hosté Ochutnávky český vín, která se konala ve
středu 27. května v Pražském domě
v Bruselu. Zajímavou prezentaci připravil Ústecký kraj prostřednictvím
svého zastoupení v Bruselu. Spolupracoval přitom s Hlavním městem
Prahou a Cechem českých vinařů se
sídlem v Mělníku, podporu získal od
Vinařského fondu České republiky,
stálého zastoupení ČR při EU a českého ministerstva zemědělství. Na
degustaci se představilo sedm vín
z mělnické podoblasti a 11 z litoměřické, tedy z Ústeckého kraje. Při
zahájení prezentace našich vín řekla
hejtmanka Jana Vaňhová mimo jiné:
„Vína z Čech si v posledních letech

získávají mezi znalci dobrou pověst.
Moc bych si přála, aby zachutnala
i vám a stala se třeba důvodem, proč
se k nám do Ústeckého kraje vypravíte podívat. Vidět krásnou krajinu,
ve které tato vína rostla, stojí určitě
za to.“ Mezi hosty, kteří tato slova
slyšeli, byli například zástupci Agrární komory Rakouska, Agrární
komory Francie, pracovníci z úseku zemědělství stálých zastoupení
Slovenska, Francie, Finska, Británie,
Irska, Dánska, Polska, Itálie a Litvy,
zástupci belgických cestovních kanceláří, zástupce Evropského výboru
obchodníků s vínem, zaměstnanci
evropských institucí EU, představitelé několika evropských regionů
a čeští i zahraniční novináři.

stecký kraj chce pomoci
maturantům, kteří letos
plánují začít se studiem na vysoké
škole technického směru. Studenti
budou moci absolvovat v září přípravný čtrnáctidenní kurz matematiky a fyziky, kraj na kurzy uvolní
400 000 korun. Smyslem programu
je snížit počet studentů, kteří přechod ze střední školy na vysokou
nezvládnou a kvůli nedostatečnému prospěchu ze škol odcházejí“,
řekl krajský radní pro oblast školství
Petr Jakubec.
V současnosti je v kraji na trhu práce nedostatek vysokoškolsky vzdělaných technických odborníků. „Nyní
se proto snažíme připravit žáky na
přechod na vysoké školy, kde často
selhávají právě v oblasti matematiky a fyziky,“ řekl Jakubec. Učitelé
z vysokých škol nebo jimi vyškolení
středoškolští pedagogové by měli ve
14 dnech se studenty přijatými na
vysoké školy látku zopakovat a dát
jim návod, jak studovat“.
Výuka bude pro studenty realizována v září na středních školách
ve všech sedmi bývalých okresních
městech. Garantem programu je
Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Chomutov, která peníze
od kraje obdrží a program zajistí
i na ostatních školách. V Ústeckém

kraji mohou lidé studovat technické
obory na Fakultě výrobních technologií a managementu ústecké
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
nebo na pobočce ČVUT v Chomutově či pobočce ostravské Vysoké
školy báňské – Technické univerzity
v Mostě.
Ústecký kraj chce udržet vzdělané lidi v regionu, proto pomáhá
vysokoškolákům i stipendii. Letos je
chce začít vyplácet dalším 100 studentům vysokých škol, kteří bydlí
v regionu. V současné době již krajská stipendia ve výši 20 000 korun
ročně pobírá 383 studentů. Kraj
má letos na stipendia připraveno
pět milionů korun. Studenti se při
uzavření smlouvy musejí zavázat, že
po skončení studia budou pracovat
v Ústeckém kraji tolik let, kdy dostávali stipendium. Pokud student
splňuje všechny podmínky a stipendium je mu přiznáno, peníze dostává po zbytek studia.
Pokud student po ukončení studia nepracuje slíbená léta v Ústeckém kraji, musí peníze vrátit. První
stipendisté kraje ukončili studium
v loňském roce a byly případy, kdy
studenti peníze vraceli. Někteří se
odstěhovali, odešli do zahraničí
nebo studium ukončili.
(ape)

Varnsdorfské centrum kultury a vzdělávání

Navštívili nás
Š

O

potřebě hodnotnějšího duchovního života občanů
zdejšího regionu v době plné převratných technických změn a ve
světě zmítajícím se v krizích ekonomických i vztahových a o smyslu lidského snažení obecně hovořili spolu v pondělí 1. června
hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová s litoměřickým biskupem
Mons. Janem Baxantem. Dotkli se
také rozvoje Ústeckého kraje, na
něž se podílejí samozřejmě i věřící z jednotlivých farností Diecéze

litoměřické. Ta je jednou z osmi
v České republice. Má deset vikariátů na území Ústeckého, ale
rovněž Libereckého kraje a částí
krajů Královéhradeckého a Středočeského a v nich celkem 437
farností. Hejtmanka Jana Vaňhová
se zajímala mimo jiné o stav církevních objektů, z nichž mnohé
jsou významnými kulturními památkami našeho kraje stejně jako
o zapojení biskupských gymnázií
do systému středního školství Ústeckého kraje.

Aktuality • Informace
Oranžový sport

V

severočeském regionu podpořila Nadace ČEZ v roce
2003 výstavbu hřiště v Ústí nad
Labem, v roce 2004 v Chomutově, Bílině, Děčíně a v Terezíně,
v roce 2005 podpořila Nadace ČEZ
výstavbu sportovišť v Lounech, Liberci a ve městě Vejprty. Oranžového hřiště se v roce 2006 dočkaly
také Kadaň, Klášterec nad Ohří,
Chřibská a Ledvice, o rok později
Lovosice, Brozany nad Ohří, Duchcov, Lom a Libochovice. V roce

2008 podpořila Nadace Českých
energetických závodů, a.s. výstavbu osmi hřišť v Lukavci, Velkém
Březně, Kadani, Třebenicích, Ústí
nad Labem (Dobětice), Kostomlatech pod Milešovkou, Březnu
u Chomutova a v Krásné Lípě na
Děčínsku. V tomto roce už jmenovaná nadace postavila hřiště ve
Františkově nad Ploučnicí a v Chomutově. Kromě Liberce jde pouze
o města v Ústeckém kraji. Kde jinde, že? Ale hlavně jde o děti!

estnáctitisícové město Varnsdorf
ve Šluknovském výběžku (druhé
největší město okresu Děčín) se dočkalo otevření nového Městského
centra kultury a vzdělávání. V objektu bývalé střední školy v Otáhalově ulici (budova byla v majetku
kraje, který ji na město bezúplatně
převedl) byly slavnostně otevřeny
prostory informačního střediska,
městské knihovny pro děti a dospělé i třeba s hudebním oddělením,
domu dětí a mládeže, internetových pracovišť a dalších pro život
občanů tolik potřebných dílen,
sálů, zkušeben či kluboven. Malé
oslavy se zúčastnila také hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová, člen
krajské rady Petr Jakubec a další
hosté včetně projektantů a dodavatelů stavby. Všechny přivítal spolu
s ostatními členy vedení městského
úřadu starosta Varnsdorfu Josef Poláček. Ten zdůraznil, že náročnou
rekonstrukci objektu za 65 milionů

očátkem června byla otevřena nová lékárna v Nemocnici
Chomutov, která je odštěpným
závodem Krajské zdravotní, a.s.
Naplnilo se tak rozhodnutí představenstva této společnosti z počátku roku, totiž co nejrychleji
otevřít lékárnu v chomutovské nemocnici, která dosud byla jediným
zařízením KZ, a.s. bez vlastního
lékárenského zařízení. Jde o první
lékárnu po roce 1989, která je ve
vlastnictví této nemocnice. Lékár-

na je v Kochově ulici vedle hlavní
vrátnice chomutovské nemocnice
v nově zrekonstruovaných prostorech. Otevřena bude v pracovní
dny od 7.30 do 15.30 hodin
Pro zájemce o služby lékárny
jsou připraveny dvě prodejní místa a dvě přepážky pro výdej léčiv
na recept. Nově otevřená lékárna
zaměstná 11 lidí. Náklady na rekonstrukci a vybavení nepřesáhly
1,7 milionu korun.
(jv)

ﬁnancovalo samo město ze svého
rozpočtu a stavbu se podařilo dokončit za čtyři roky.

Pavel Kouda: Musíme šetřit, ale
zároveň chceme zachovat zaměstnanost
v našich příspěvkových organizacích. Také jsme museli počítat se
Čekáte, že se v příštích letech si- zasmluvněnými nebo neodkladnými investicemi. Ty jsme se rozhodtuace zlepší?
„Bohužel, prognózy nejsou právě li krýt úvěrem ve výši 700 milionů
příznivé. Odhaduje se, že v příštím korun. Při sestavování výhledu jsme
roce dosáhne propad příjmů rozpoč- také vycházeli z toho, že je nutné
tu Ústeckého kraje více než jedné maximálně využít ﬁnanční prostředmiliardy. Při nejlepším stejná by měla ky poskytované v rámci projektů
být situace také v roce 2011. V ná- Evropské unie a dalších ﬁnančních
sledujících letech by se stav ﬁnancí mechanismů. Především projekty
měl zlepšovat, přesto ale čekáme, že spoluﬁnancované z Regionálního
operačního programu Severozástále budeme v propadu.“
pad; jsou mezi nimi rekonstrukce
Jste na tento stav nějak připra- krajských silnic nebo budov příspěvkových organizací z oblasti školství,
veni?
„Právě tento týden zastupitelstvo sociálních věcí a zdravotnictví, prokraje schválilo rozpočtový výhled na jekty na podporu cestovního ruchu
roky 2010 – 2014. Sestavit ho ne- a mnohé další. Recese by jejich rebylo nic jednoduchého. Bylo jasné, alizaci ovlivnit neměla, proﬁnancuže musíme být šetrní, zároveň jsme jeme je prostřednictvím úvěrového
ale chtěli zachovat zaměstnanost rámce.“
Pokračování ze str. 1

Hrušovany zvítězily

Lékárna v chomutovské nemocnici
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Nová dominanta středu Varnsdorfu: Městské centrum kultury a vzdělávání

S

outěž Vesnice Ústeckého kraje
roku 2009 už zná vítěze krajského kola. Krajská komise hodnotila postupně všech 21 přihlášených
obcí a na svém závěrečném jednání
10. června přiřkla Zlatou stuhu vítěze obci Hrušovany na Chomutovsku.
Dalšími oceněnými jsou Libotenice
(okr. Litoměřice), Březno (okr. Cho-

mutov), Smolnice (okr. Louny) a Ploskovice (okr. Litoměřice). Jejich zástupci převezmou v létě na slavnostním
vyhlášení soutěže další barevné stuhy
a ﬁnanční odměny. Udělena byla
i řada diplomů za konkrétní úspěchy
a práci obcí a jejich občanů. Podrobněji na webových stránkách Ústeckého kraje nebo na www.spov.org.

V přízemí mohou místní občané i návštěvníci města využívat moderních
služeb Informačního střediska

Naši mladí sportovci v Táboře
T
ento týden, od úterý až do neděle 28. června, reprezentují Ústecký kraj na Hrách IV. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
v Táboře talentovaní sportovci.
Projekt českého olympijského výboru je postaven na principech
a
myšlenkách
olympismu a je
určen žákům
základních
škol.
Ve
výpravě
našeho
kraje je na
150 sportovců, 28
trenérů a 2
vedoucí výpravy.
Organizaci přípravy koordinuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu ve spolupráci
s pořadateli a se sportovními svazy
Ústeckého krajského svazu ČSTV.

Finanční rozpočet naší účasti je
přibližně jeden milion korun, a to
z krajského rozpočtu. Sportovci se
zúčastní všech
dvanácti vypsaných
sportovních
disc i p l í n
(atletika,
basketbal,
beachvolejbal, cyklistika,
ﬂorbal, fotbal,
karate, moderní
gymnastika, plavání, rychlostní kanoistika, tenis a triatlon) a dvou
doprovodných kulturních soutěží. Podrobné informace o letošních hrách najdete na stránkách
www.olympic.cz/odm2009/cz.
Pořadatelem předcházejících Her
III. letní Olympiády dětí a mládeže
v roce 2007 byl Ústecký kraj.

ÚSTECKÝ KRAJ

červen 2009

3

Poděkování hasičům

K

onferenční sál krajského úřadu zaplnilo koncem května na
170 hasičů – konal se zde Aktiv
dobrovolných a profesionálních ha-

sičů u příležitosti Mistrovství České
republiky družstev sborů dobrovolných hasičů Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slez-

O prevenci kriminality
M

inisterstvo vnitra ČR schválilo
Ústeckému kraji v Programu
prevence kriminality na rok 2009
státní účelovou dotaci v celkové
výši 6 560 000 Kč. Dotace je určena na preventivní projekty kraje,
měst a obcí. Systém
prevence
kriminality je rozdělen
na tři úrovně: republikovou, krajskou
a městskou. V rámci
krajské úrovně prevence
kriminality koordinuje krajská samospráva
preventivní aktivity na
svém území a v obcích
do 25 tisíc obyvatel. V městské
úrovni jsou pak města nad 25 tisíc
obyvatel. V Ústeckém kraji jsou to
města: Chomutov, Most, Litvínov,
Ústí n. L. a Děčín. Náš region získal na program Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2009 (krajský
program) dotaci ve výši 4,147 mil.
Kč. V rámci tohoto programu byly
podpořeny investiční a neinvestiční
projekty měst a obcí „krajské úrovně“ prevence kriminality včetně
projektů krajské samosprávy. V prvním kole programu bylo podpořeno
šest investičních projektů a státní

dotace na ně byla přidělena ve výši
2,067 mil. Kč. Investiční dotaci získala města Bílina, Klášterec n. O.
a Lovosice a obec Chlumec.
Neinvestičních projektů bylo podpořeno celkem šestnáct a schválena dotace v celkové výši 1,465 mil.
Kč. Krajské samosprávě byly podpořeny dva projekty a schválena
dotace 275 000 Kč. Neinvestiční
dotace byla schválena městům:
Bílina, Kadaň, Litoměřice, Louny, Lovosice, Rumburk, Štětí,
Trmice,
Varnsdorf
a Žatec. V červenci
2009 bude vyhlášeno II. kolo, kdy bude
rozdělena zbývající část dotace ve
výši 327 000 Kč.
Města „městské úrovně“ prevence kriminality získala státní účelovou
dotaci v celkové výši 2 413 000 Kč.
Celkem bylo podpořeno 15 neinvestičních a 2 investiční projekty.
Výše přidělené dotace jednotlivým
městům:
• Děčín – 228 000 Kč
• Chomutov – 229 000 Kč
• Litvínov – 799 000 Kč
• Most – 1 029 000 Kč
• Ústí n. L. – 128 000 Kč.
Ing. Karel Giampaoli

skočil, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje. „Nejen požáry ale i další krizové situace dnes a denně potvrzují, jak je práce dobrovolných hasičů
prospěšná,“ řekla na aktivu Jana
Vaňhová a pokračovala: „Všichni si
jistě pamatujeme povodně v letech
2002 a 2006, na jejichž dobrém
zvládnutí měli právě dobrovolní hasiči svůj velký podíl. Neměli bychom
zapomínat ani na význam dobrovolných hasičů pro společenský život
v malých obcích. Dětské dny, bály,
masopusty, pálení čarodějnic a ještě
mnoho jiného, mají ve většině obcí
ve své režii právě dobrovolní hasiči.
Za to všechno jim patří velký dík.“
V závěru aktivu pak předala zástupcům obce Velké Březno motorovou
stříkačku za 236 000 korun. Ocenění: Zasloužilí dobrovolní hasiči: Jaromír Laštůvka (OSH Děčín),
– Karina Jindrová (OSH Chomutov),
– Josef Mikeš (OSH Litoměřice),
– Jaroslav Pém (OSH Louny), Zdeněk Pátek (OSH Most), – Václav
Lodl (OSH Teplice), František Brabec
a František Wiener (oba OSH Ústí
nad Labem). Sdružení dobrovolných hasičů: Království, Klášterec
nad Ohří, Terezín, Telce, Hora Svaté
Kateřiny, Modlany a Božtěšice. Profesionální hasiči spolupracující
s SDH: Jaroslav Podlipský – Děčín,
Jan Hanus – Chomutov, Jaroslav
Flesar – Litoměřice, Václav Hančar
– Louny, Petr Pospěch – Most, Bohuslav Grund – Teplice a Jaroslav
Volák – Ústí nad Labem.

Společná turistická destinace
Českosaské Švýcarsko

Zleva Radek Vonka a Klaus Brähmig na jednání v Pillnitz

V

pátek 12. června se v saském
městě Pillnitz uskutečnilo setkání představitelů správních rad
dvou nejdůležitějších destinačních
aktérů v oblasti rozvoje přeshraničního cestovního ruchu: správní
rady společností České Švýcarsko
o.p.s. a Tourismusverband Sächska, které proběhne letos v září
sische Schweiz, aby slavnostně zav Ústí nad Labem. Součástí aktivu
hájili projekt s názvem Českosaské
bylo poděkování hejtmanky Jany
Švýcarsko – excelentní přeshraniční
Vaňhové zasloužilým dobrovolným
turistická destinace.
hasičům, sdružením dobrovolných
Projekt, který byl podpořen z prohasičů i profesionálním hasičům,
středků EU, bude v následujících
kteří pracují s kolegy – dobrovoltřech letech podporovat společné
níky. Aktiv uváděl Pavel Doubramarketingové aktivity v Českova, starosta sdružení hasičů Čech,
saském Švýcarsku. Veřejnosti tak
Moravy a Slezska Ústeckého kraje,
bude sloužit například stovka nopřítomen byl také plk. Roman Vyvých informačních tabulí, region
se představí na významných veletrzích cestovního ruchu a počítá
se i s podporou akcí pro veřejnost
přímo v regionu nebo s vydáváním
ní program NUTS II Severozápad
propagačních materiálů.
částkou 27 403 006 Kč. Celkové náklady na vybudování činí 45
671 677 Kč. Společnost ECON C&S
s.r.o. získala dotaci v rámci podpory
zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení.
„Jsem ráda, že můžeme podpořit
obnovu našich kulturních památek,
je důležité zachování rázu a citlivý
přístup k památkové péči, který byl
oklepáním na základní kámen dlouhou dobu opomíjen. Věřím,
zahájila 4. června v Krásné Lípě že vznik tohoto penzionu přispěje
hejtmanka Ústeckého kraje a členka k větší návštěvnosti tak krásného
Výboru regionální rady regionu sou- města,“ uvedla Jana Vaňhová.
„Je to mimořádná chvíle, kdy se
držnosti Severozápad Jana Vaňhová
rekonstrukci památkově chráněné- úročí tři roky práce na přípravě proho objektu zapsaného v Ústředním gramu projektu, máme další důvod
seznamu kulturních památek ČR. poukázat na krásu a rozmanitosti
Asistoval jí krajský radní a předseda Ústeckého kraje, mezi které patří
výboru RRRS Jiří Šulc. Rekonstruova- i tento památkový objekt a konečný objekt bude sloužit jako penzion ně jsme u příležitosti okamžiku, kdy
s nadstandardním ubytováním a re- místo budování nového a všedního
staurací s tradiční českou kuchyní. podporujeme rekonstrukci starého
Obnovu budovy v centru Krásné a krásného,“ popřál penzionu příLípy podpořil Regionální operač- jemnější budoucnost Jiří Šulc.

Kulturní památka bude penzionem

Jednání zahájil předseda Správní
rady České Švýcarsko o. p. s. a současně člen Rady Ústeckého kraje
Radek Vonka, který připomenul,
že: „Cílem projektu je vybudovat
společné přeshraniční struktury pro
řízení cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku a v úzké spolupráci
rozvíjet společné produkty, služby
a marketing přeshraniční destinace
a v neposlední řadě společně postupovat ve věci zápisu na Seznam
přírodního dědictví UNESCO.“
Předseda správní rady Tourismusverband Sächsische Schweiz
a poslanec Bundestagu Klaus Brähmig ocenil dosavadní česko-německou spolupráci a informoval, že do
konce roku 2009 vyřeší všechny
právní náležitosti bránící vzniku
této společnosti, která by zajišťovala průběh projektu excelentní
přeshraniční destinace Českosaské
Švýcarsko.
(od dop.)

Libochovické hry seniorů
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Představujeme výbory krajského zastupitelstva

Kontrolní výbor

Kontrolní
výbor
patří
mezi výbory,
které
musí
zastupitelstvo
kraje stejně
jako zastupitelstva měst
a obcí zřídit
„ze zákona“. Proto také ustavující
zasedání zastupitelstva po volbách
výbor nejen zřídilo, ale současně
stanovilo počet jeho členů na 11
včetně předsedy, který musí být
členem zastupitelstva. Výbor zatím
pracuje v 10 členech, z nichž čtyři
včetně předsedy jsou členy zastupitelstva, dalších šest tvoří odborníci
– buď právníci nebo lidé, kteří mají
z kontrolní práce zkušenosti.
Zákon o krajích, který ustavení
kontrolního výboru nařizuje, stanovuje také jeho základní náplň
činnosti, rozdělenou do tří úkolů.

Jde především o kontrolu plnění
usnesení zastupitelstva a rady. Součástí tohoto úkolu je nejen kontrola
dodržování termínů plnění jednotlivých usnesení, ale i jejich věcná
správnost. Tedy to, zda jsou přijímaná usnesení v souladu s právními normami, především Zákonem
o krajích, ale i s vlastními předpisy
kraje, především Jednacím řádem
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Druhým je kontrola dodržování
právních předpisů ostatními výbory
a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti. Je to úkol podobný prvnímu, kdy jde o kontrolu
dodržování právních předpisů, tedy
opět o dodržování zákonů a vlastních předpisů kraje. Chci podtrhnout právě tu část tohoto úkolu,
která stanovuje, že se jedná o úsek
samostatné působnosti kraje. Zákon dává kraji dvě oblasti činnosti. Tedy onu „samostatnou“, kdy
je vymezeno, co kraj a jeho orgány (nejen zastupitelstvo, ale i rada
a další orgány kraje) rozhodují zcela
samostatně. Pochopitelně, že musí
být při každém rozhodování respektovány příslušné zákony. Další
je pak tzv. „přenesená“ působnost,
kdy jde především o rozhodování
odborů krajského úřadu při výkonu státní správy ve vymezených
oblastech. A to je to, co si většina
občanů neuvědomuje (někdy si to
ale neuvědomují ani jiné úřady a instituce). Žádají pak kontrolní výbor
o přezkum i těchto rozhodnutí,

požadují často jejich změny. To je
ale v podstatě nemožné. Při výkonu přenesené pravomoci se odbory
kraje řídí příslušnými zákony a nařízeními a jsou jakousi prodlouženou rukou rezortních ministerstev.
A ty jsou také odvolacím orgánem
a místem stížností na rozhodování
odborů krajského úřadu.
Zastupitelstvo kraje pak může,
a to je třetí úkol výboru, uložit další
kontroly. Ty jsou využívány především prostřednictvím pololetního
plánu práce, kdy byl výbor v I. pololetí pověřen kontrolou správnosti
vyúčtování tří dotačních titulů přidělovaných krajem v loňském roce.
Stanislav Rybák (KSČM),
zastupitel a předseda
kontrolního výboru ZÚK

Sociální výbor
Výbor
má
v
současné
době
deset
členů, z toho je 6 členů
z řad členů
Zastupitelstva
Ústecké kraje
a 4 členové
jsou další odborníci, kteří se problematikou sociálních záležitostí zabývají i profesně. Úkolem výboru mj. je
na základě zkušeností ostatních krajů
České republiky a zemí Evropské unie
navrhovat Ústeckému kraji inovativní

granty v oblasti zabezpečení krajské
sítě sociálních služeb, analyzovat ﬁnanční prostředky z rozpočtového určení daní státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje, jejichž cílem je
zabezpečení a poskytování sociálních
služeb a návrhy případných nápravných opatření. Výbor úzce spolupracuje s komisí Rady Ústeckého kraje,
jejíž předseda je členem výboru.
Členové výboru se zúčastnili jednání v Litvínově ohledně problematiky sídliště Janov s dřívější ministryní
MUDr. D. Stehlíkovou a ministrem
M. Kocábem a vedením města. Byli
podrobně seznámeni s prostředím
sídliště a ubytoven pro nepřizpůsobivé občany a analýzou zpracovanou ministerstvem. Touto problematikou se výbor zabýval na svých
posledních jednáních.
Předseda výboru se zúčastnil jednání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace – Výbor pro regiony. Na tomto jednání, za účasti
zástupců všech krajů, bylo řešeno
partnerství mezi veřejnou správou
a neziskovým sektorem na krajské
úrovni, vytvoření manuálu o neziskových organizacích pro potřeby
krajských zastupitelů.
Členové výboru provádějí kontroly v příspěvkových organizacích
kraje zabývajících se poskytováním
sociálních služeb.
Petr Husák (ČSSD),
zastupitel a předseda
sociálního výboru ZÚK

Oheň pro libochovické hry přivezl bývalý vynikající atlet a trenér Zdeněk
Rous. Je klientem zdejšího domova pro seniory a my jsme ho vyfotili v rozhovoru s krajskou radní Janou Ryšánkovou.

„L

ibochovický domov a jeho zaměstnanci jsou pečliví a letos
už třeba zorganizovali pěkné soutěže
v šipkách a plavání pro celý náš kraj.
Účastníci her jsou seniory, ale sport
milují a i když samozřejmě nejde
o výkony špičkové, je na co se dívat.
Třeba chlapi milují hokej, proto jsem
ráda, že se mi podařilo přesvědčit
legendu českého hokeje Jiřího Šlégra, aby sem do Libochovic přijel.“ To
řekla v průběhu XIII. Sportovních her
seniorů z domovů důchodců Ústeckého kraje členka krajské rady Jana
Ryšánková. Do Libochovic, konkrét-

ně do zdejšího domova důchodců,
přijeli senioři z třiadvaceti domovů
od Šluknova na severu kraje až po
Mašťov na jeho samém jihu. Byli ze
zařízení ve správě Ústeckého kraje, ale také z domovů zřizovaných
jinými subjekty, třeba městy. Soutěžili v šipkách, stříleli puky a míče
do branek, pokoušeli se treﬁt basketbalový koš nebo srazit kuželky.
Hráli také minigolf, snažili se zavařit
rotoped a na trati v areálu domova
důchodců na dohled od Házmburku
absolvovali majitelé vozíčků náročný
sprint i slalom.

Europoslanci i z našeho kraje
H

istoricky druhé volby do Evropského parlamentu v České
republice (v Evropě jako takové už
sedmé) byly 5. a 6. června. V Ústeckém kraji se voleb v 1 046 volebních okrscích zúčastnilo 22,51 %
zapsaných voličů, odevzdáno bylo
148 476 platných hlasů. Z 33 politických stran, hnutí a koalic získala
v našem kraji ODS 27,97 %, ČSSD
24,39 %, KSČM 19,14 % a na čtvrtém místě byli kandidáti Suverenity
(5,99 %, ta však v celostátním měřítku nutnou pětiprocentní hranici

nepřesáhla a do EP se tedy nedostala – v ČR byla čtvrtá KDU ČSL).
Mezi dvaadvaceti novými poslanci
Evropského parlamentu za Českou
republiku budou i dva stávající europoslanci z Ústeckého kraje: Miroslav
Ouzký (ODS, Kadaň) a Jaromír Kohlíček (KSČM, Teplice) a také Richard
Falbr (ČSSD, Praha, ovšem nominovaný krajskou organizací Ústeckého
kraje). V celé České republice byla
volební účast 28,22 %; ODS získala
9 křesel v EP, ČSSD 7, KSČM 4 a dva
europoslanci za ČR jsou z KDU-ČSL.
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Terezín – projekt oživení historických památek
P

ravděpodobně v lednu příští roku
bude podána žádost o zápis barokní pevnosti v Terezíně na seznam
kulturních památek UNESCO. Objekty pevnostního systému ve městě
na Ohři jsou unikátní a cílem je tyto
památky dále propagovat, zvyšovat
návštěvnost turistů a zájemců o historii a také je samozřejmě opravovat. Jenom asi desetina návštěvníků
Památníku Terezín (asi 350 tisíc ročně) od nás i z ciziny si prohlédne alespoň zvenčí další stavby terezínské
pevnosti…
Snaha o další zviditelnění pevnosti je nyní zakotvena v chystaném
projektu „Terezín – projekt oživení
historických památek“. Nedávno
schválili krajští radní účast Ústeckého kraje při realizaci tohoto projektu,a to účastí v zájmovém sdružení

o objekt Kavalír 2, jeho vstupní objekt či vnitřní trakt, uvažuje se také
o využití jízdárny coby multifunkčního objektu nebo o využití vojenských pevnostních systémů Retranchement 5 a podobně.
Jak nám řekly radní kraje pro kulturu a památkovou péči Jana Ryšánková, koordinátora projektu, a starostka Terezína Růžena Čechová, snahou
bude připravit vzorový projekt, jenž
by uspěl v Integrovaném operačním programu a který by vyhovoval
potřebám města, jeho návštěvníků
a pomohl zvýšit návštěvnost v celém
regionu. Soupis zvažovaných objektů je dlouhý a peníze, kterých by bylo
třeba, jdou do stamilionů. Až další
fáze společného projektu Ústeckého
kraje a města Terezína a ekonomický
vývoj ukážou, co je reálné.

Weiserův dům leží u hlavní terezínské komunikace od Lovosic k Památníku Terezín a opravu by rozhodně
potřeboval

Kavalír 2: Možná tu jednou získají dělostřelecké muzeum nebo nízkoprahové centrum pro děti a mládež
pěkné prostory

Nemocnice je dalším objektem, kam běžná veřejnost nemůže. Byla postavena v letech 1782 – 1783 a jako zajímavost uveďme, že v dubnu 1918 v jejím levém křídle zemřel na tuberkulózu sarajevský atentátník Gavrilo Princip.

merčním režimu, zkrátka je zde
po pohodlném překonání převýšení poptávka.
Ústecký kraj je v tomto ohledu
poněkud unikátní, neboť zde přepravu zajišťuje neobvykle pestrá
nabídka dopravních prostředků
– autobusy, vlaky, tramvaj, přívozy, dokonce i lanová dráha. Nejvíce autobusových případně železničních linek je pochopitelně
směrováno do horských oblastí
podél hranice s Německem a zajišťují spojení s většinu velkých
měst. Zkrátka však nepřijdou ani
cyklisté ve směru do vnitrozemí,
zejména Českého středohoří, kde
mohou využít nejen z nabídky
pravidelných, ale i sezónních turistických vlaků.
V tabulce i grafu nabízíme
přehled veřejné dopravy přepravující cyklisty.

AUTOBUSY

V

eřejná doprava v Ústeckém
kraji podporuje cykloturistiku.
Mezi vyznavače aktivního využití
volného času patří bezesporu cyklisté. V Ústeckém kraji je mnoho
atraktivních cílů kam s kolem vyrazit. Členitost terénu, zejména
hory, však mohou odradit ty méně
zdatné, kteří nechtějí na kole trhat rekordy avšak mají zájem trávit svůj volný čas aktivně v sedle
jízdního kola.
V tomto ohledu mají cyklisté
v Ústeckém kraji ideální podmínky neboť veřejná doprava jim vychází vstříc širokou nabídkou dopravního spojení, které převezou
nejen pěší ale právě i jízdní kola.
Že je přeprava cyklistů perspektivní dokazuje skutečnost, že kromě
linek podporovaných z rozpočtu
Ústeckého kraje zde nalezneme
i řadu linek provozovaných v ko-

Dopravce
DP města Děčína, a.s.

VLAKY

Krajská veřejná doprava
podporuje cykloturistiku

OSTATNÍ

právnických osob s názvem „Terezín
– město změny“. Kromě Ústeckého
kraje, který vloží v prvopočátku peněžitý vklad ve výši 150 tisíc korun,
je členem sdružení samozřejmě samotné město Terezín. Sdružení připraví projekt na opravu některých
kulturních památek v Terezíně, který
předloží do Integrovaného operačního programu. V současnosti Ústecký
kraj chystá a zaplatí studii proveditelnosti, která bude podkladem pro
přípravu projektu samotného. Mezi
budovami, o kterých se uvažuje, že
budou do projektu zařazeny, je například Wieserův dům, jenž by mohl
být využit pro nadaci Leo Becka a institut Šoa nebo nemocnice, kde by
mohly být prostory pro vysoké školy
z regionu či z Prahy. Některé už projevily zájem. Dále půjde například

Počet linek
2

Trasa

Děčín - Maxičky
Děčín - Sněžník
DP města Ústí n.L., a.s.
2
Ústí n.L. - Petrovice - Tisá
Ústí n.L. - Adolfov - Krásný Les
Veolia Transport Teplice, s.r.o.
2
Teplice - Komáří vížka
Teplice - Dubí - Cínovec
ČSAD Karlovy Vary, a.s.
2
Kadaň - Klášterec n.O. - Vejprty
Kadaň - Vejprty
DP Chomutova a Jirkova, a.s.
Zájezdová doprava do třech směrů
v Krušných horách
České dráhy, a.s.
trať 081 Děčín - Rumburk / Česká Lípa
trať 090 (Praha) - Roudnice n.L. - Ústí n.L.
trať 097 Lovosice - Úpořiny - Teplice
trať 135 Most - Moldava v Krušných horách
trať 137 Chomutov - Vejprty
Nabídka přepravy jízdních kol jen na spojích označených v jízdním řádu.
Turistická železniční doprava,
dopravce JHMD, a.s.
Lovosice - Most
Podbořany Kadaň
Omezena kapacita přepravy kol, možno objednat přepravu předem
DP měst Mostu a Litvínova, a.s.
1
Cyklotramvaj Most - Litvínov
Lanová dráha
Krupka - Komáří vížka
Přívozy přes řeku Labe
4
Velké Žernoseky - Malé Žernoseky
Neštědice - Velké Březno
Dolní Žleb - silnice do Hřenska
Schöna - Hřensko
Provoz přívozů je závislý na stavu vody v řece Labi

Rozsah provozu
Soboty, neděle, svátky
Soboty, neděle, svátky
Soboty, neděle, svátky
Soboty, neděle, svátky
Soboty, neděle, svátky
Soboty, neděle, svátky
denně
Pracovní dny
Stanoveny termíny

Odkaz
www.dpmdas.cz
www.dpmul.cz
www.veolia-transport.cz
www.autobusy-kv.cz
www.dpchj.cz

denně (omez. kapacita)
denně (omez. kapacita)
denně
denně
Soboty, neděle, svátky

www.cd.cz

Soboty, neděle, svátky
Soboty, neděle, svátky

www.svestkovadraha.cz
www.doupovskadraha.cz

Soboty, neděle, svátky
denně
denně
denně
denně
denně

www.dpmost.cz
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Den otevřených dveří
Krajského úřadu
Ústeckého kraje
T

radiční Den otevřených dveří
Krajského úřadu Ústeckého
kraje byl ve znamení krásného
počasí a dobré nálady všech, kteří přišli na úřad ne pro zařizování
svých záležitostí, ale kvůli osobnímu zájmu i zvědavosti. Na středu
10. června jim pracovníci odboru
kanceláře hejtmanky spolu s dalšími zaměstnanci úřadu připravili
bohatý program. Mezi středečními hosty krajského úřadu bylo
hodně mládeže, především středoškoláků. Snad dvě stovky lidí
využily možnosti nahlédnout do
pravidelného chodu krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Návštěvníci si mohli prohlédnou zasedací sál zastupitelstva,
tzv. „vanu“, videokonferenční místnost a jednací prostory
Rady Ústeckého kraje. Prováděli je Jana Vaňhová, náměstci
hejtmanky Pavel Kouda a Arno
Fišera, další člen krajské rady
Jiří Šulc nebo ředitel krajského
úřadu Milan Zemaník. Lidé si
prohlédli kanceláře hejtman-

ky i dalších politiků a z terasy
v sedmém podlaží se pokochali
zeleným jarním krajským městem s velkou výstavbou.
Na Dni otevřených dveří mohla veřejnost obdivovat výrobky
šikovných učňů z několika škol
zřizovaných krajem (Střední odborná škola Litvínov-Hamr, obor
truhlář a Střední odborná škola
technická a zahradnická z Lovosic), výrobky žáků Integrované
střední školy v Litoměřicích pak
dokonce ochutnali – malého
občerstvení bylo dost pro všechny… Součástí středečního dne
byly i ukázky práce hasičů nebo
policistů a také hudba a zpěv
několika skupin a kapel (Vega,
Lazaret a d.)

hce tec
zenta kraje.
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Všichni účastníci
středečního dne si se
zájmem prohlédli i konferenční sál, kde zasedá
mimo jiné krajské zastupitelstvo. Vyzkoušet si
mohli i hlasovací zařízení.
Na snímku konkrétně pod
„dohledem“ radního
Jiřího Šulce.

ra
o Fiše
y Arn ještě
k
n
a
ejtm
edl
stek h
u vyzv udovy
Námě ji“ skupin
b
o
d
si „svo d vchodem
pře

Po návštěvě
pracovny krajské hejtmanky
v sedmém podlaží mohl každý
ocenit výhled z terasy na centrum krajského města

Kromě
jiných
hudebních
skupin a kapel
se hostům
představil také
soubor Základní
umělecké školy
Teplice, jež je
příspěvkovou
organizací kraje
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Křest mývala v Chomutově

Fotokvíz
K

terou památku ze 13. století
jste měli poznat v květnovém
fotokvízu? Hrad Ostrý u Františkova nad Ploučnicí, také známý jako
zřícenina hradu Šarfenštejn ležící
asi 2 km jihovýchodně od Benešova nad Ploučnicí. Obojí je správná
odpověď. Z desítek vašich odpovědí tentokrát odměníme Jaroslava
Šumu z Krásné Lípy, Vladimíra
Ježka z Ústí nad Labem a Jiřího
Huška z Boletic.
Na červencové zamyšlení vybral
odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
jednu ze starších památek na území kraje. Jedná se o pozdně románský emporový kostel z 1. pol.
13. století, který byl po roce 1270
přestavěn v raně gotickém slohu.
Kostel má tvar jednolodní obdélné
stavby s pravoúhlým presbytářem.
Renesanční věž byla přistavěna
až na přelomu 15. a 16. století.
V 70. a 80. letech 20. století v je-

U

Strojní
části
vozidel

Druh
obchodní
společnosti

Zájmeno já Atmosféra
(zkr.)
(2. pád)

Pohodlné
křeslo

ného umění v Litoměřicích a Památníku Terezín potrvá od 18. června až
do 23. srpna.
Litoměřická galerie byla založena
v roce 1956 a o dva roky později
otevřela svou první stálou expozici.
Sbírka obsahuje umění od 12. století do současnosti. Od roku 1967
buduje speciﬁckou kolekci českého
naivního umění, rozsahem i kvalitou na našem území ojedinělou.
Zájmeno ty
(2. pád)

Místo
pobytu

Myš (něm.)

Nářadí
(angl.)

Píchnutí

Obojživelník

Základní
číslovka

Topivo

lenové Rady Ústeckého kraje
odsouhlasili spolupráci kraje se
společností Království železnic a.s.
„Tato spolupráce bude další z četných propagačních aktivit Ústeckého
kraje, které mají podpořit cestovní
ruch,“ říká hejtmanka Jana Vaňhová. Společnost Království železnic se
rozhodla pro vybudování největšího
modelového kolejiště nejen v naší
zemi, ale i v celé střední a východní
Evropě. Kolejiště se má stát jednou
z atraktivit pro návštěvníky nejen
Prahy. Model bude umístěn v Praze
na Smíchově v obchodním komplexu
Anděl City. Každé tři měsíce se bude
modelové kolejiště postupně rozrůstat o další segmenty, které budou
představovat jednotlivé kraje a jejich
dominanty. Jako první bude vytvořen
model Ústeckého kraje. Spolupráce
Ústeckého kraje s Královstvím železnic spočívá ve vzájemné propagaci
a koleje v Praze tak nebudou náš
kraj stát ani korunu… Otázkou ještě zůstává, co bude na modelu dominantním za náš kraj: bude to Říp
s rotundou sv. Jiří, bude to Pravčická
brána? Nejbližší týdny rozhodnou.
3. díl
tajenky

Možná

Minerální
voda

Hrůza
Místo
(něm.)

Dětský
pozdrav

Zakončení
šachové
partie

Český
herec

Průpověď

Nebo

Explodující
hvězda

Anglický
zápor

Starozákonní
postava

Opak out

Genet.
ident. org.

Inic. zp.
Kahovcové

Titul

Vstup

Stroj
poháněný
párou

Orgán
zraku

4. díl
tajenky
Římsky 6

Hromada
(fr.)

Tázací
zájmeno
(střední rod,
číslo jedn.)

Část
lidského
těla

Puls

Chem. zn.
kryptonu

Dolní
část lidské
tváře
Chem. zn.
telluru

Podvodník

Lepidlo

12 měsíců

Předpona
novo-

Včelí
produkt

Evropan

Kamarád
Pata

Ukazovací
zájmeno

Inic. stud.
Zajíce

Jednotka
plošného
obsahu

SPZ
Litoměřic

Citoslovce
údivu

Univerzita
Karlova

Aukční
portál
Kosmetický
přípravek Francouzská
předložka
Křesťanská
a demokratická unie

Undermetionat

Object
Modeling
Technique

Nejlepší
výsledek
Citoslovce
smíchu
Bylina
podobná
heřmánku

1. díl
tajenky

Jestli

Herec
hrající beze
slov

Český
nakladatel

Kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Nekonečné vteřiny, až do 30. srpna, gymnázium. 150 let od narození zakladatele hodinářské ﬁrmy
Kienzle.
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
Dětské kresby a barevná keramika, až do 26. srpna, hala Palácové vily Hanse Weinmanna, ul.
W. Churchilla 3. Výstava prací žáků
ZŠ Palachova v Ústí nad Labem.
Toulky světem, až do 24. srpna
2009, přísálí vědecké části Velká
Hradební 49. Výstava fotograﬁí Vladimíra Kettnera.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Příběhy kněhoznaček Josefa Váchala, až do 6. září, jízdárna. Výstava největší muzejní kolekce exlibris
známého výtvarníka a spisovatele
Josefa Váchala (1884 – 1969). Dosud neznámé Váchalovy „knižní
značky“ budou na výstavě propojeny s životními příběhy osob, kterým
byly určeny.

Část
obličeje

Spodní
část
nádoby

Orchideje Českého středohoří,
od 8. července až do 2. srpna, výstavní místnosti. Výstava představuje výsledky mapování výskytu orchidejí na území Českého středohoří.
Vernisáž výstavy se koná v úterý
7. 7. v 16:00 hodin.

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Umělecká beseda – Věčná pomíjivost, od 11. července až do 27. září
2009, v prostorách bývalého jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích. Výstava představí
tvorbu vybrané skupiny členů výtvarného odboru Umělecké besedy.

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

Křížovka o ceny
V

Bůh lásky

Mylný
názor

Šlechtický
titul

Onam

Laser
Disc

Dovednost

Kilowatt

SPZ
Sokolova

Trojrozměrová textilie

Působivý
jev

Masarykova
univerzita

Triumfy

Česká
politická
strana

Ruská řeka

Spojené
státy
americké

Tón
(angl.)
Charitativní
org.

Úderné
oddíly
NSDAP

SPZ Teplic
Iniciály
české
herečky
Karešové

Ucho
(angl.)

Jemný
(angl.)
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Na snímku z Klementina je radní Jana Ryšánkové a ředitel Jan Štíbr
Štíbra, ředitele Severočeské galerie
výtvarného umění a jeho tým, který
udělal nejen na této expozici obrovský kus práce a patří mu za to velké
poděkování. Věřím, že výstava přispěje k tomu, že řada lidí najde cestu
k nám na sever Čech do Litoměřic, do
Terezína, i do dalších zajímavých míst
Ústeckého kraje,“ vysvětluje význam
této výstavy Jana Ryšánková. Výstava
Poklady Severočeské galerie výstav-

?

První bude model
Ústeckého kraje!

Litoměřické poklady v Galerii Klementinum
V

e čtvrtek 17. června zahájila Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, p.o. Ústeckého
kraje, svoji první výstavu pořádanou
v prostorách Galerie Klementinum
Národní knihovny v Praze. Je prezentací mimopražských galerií výtvarného
umění spravovaných různými zřizovateli a zapsaných v Centrální evidenci
sbírek na Ministerstvu kultury ČR.
Litoměřická sbírka zde představuje
v reprezentativním výběru asi sto exponátů včetně starého umění z fondu původního diecézního muzea. Výstava se koná pod záštitou hejtmanky
Ústeckého kraje Jany Vaňhové a starosty města Litoměřice Ladislava
Chlupáče. Vernisáže se zúčastnila
radní kraje Jana Ryšánková, která má
mimo jiné na starost oblast kultury
a památkové péče. „Pro Ústecký kraj
je to významný počin nejen v oblasti
kultury, ale i možnost prezentace kraje navenek. Ve sbírkách litoměřické
galerie se nacházejí skutečné poklady,
které se zde podařilo za posledních
padesát let shromáždit, zdokumentovat, vystavit a současně chránit. Výstava by se neuskutečnila bez lidí, kteří se přípravě expozice dlouhou dobu
předtím věnovali. Mám na mysli Jana

ho bezprostředním okolí probíhaly
archeologické výzkumy, které prokázaly existenci dnes již zaniklého
šlechtického sídla jihozápadně
od kostela, které bývalo společně
s kostelem centrem dodnes zachované obce. Kostel sám je nejstarší dochovanou kulturní památkou v jednom z důležitých regionů
Ústeckého kraje. V roce 2008 byla
jeho vlastníku římskokatolické církvi poskytnuta dotace z Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje ve výši
117 720 Kč na záchranu gotické
nástěnné malby v interiéru lodi severní strany kostela. Napište nám
název obce, ve které kostel leží
a název kostela. Správné odpovědi posílejte do 20. července na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02
Ústí nad Labem, nebo na:
poupetova.s@kr-ustecky.cz.
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příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí se v chomutovském zooparku uskutečnil křest
medvěda mývala za účasti hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové
(na snímku). Ani nepříznivé počasí
neodradilo návštěvníky ZOO od
setkání s novým členem zooparku, kterého představili pracovníci
společně s dalšími zvířaty, jež mohli diváci vidět přímo ve výběhu.
Hejtmanka Jana Vaňhová osobně
přispěla Podkrušnohorskému zooparku na chov mývala severního
částku 5 000 Kč a stala se tak jeho
adoptivním rodičem pro období
2009 a 2010.
Pro děti byly připraveny ukázky výcviku dravců, jízdy na ponících či krmení tuleňů. Součástí víkendu bylo
i vypuštění pelikánů kadeřavých
do jezera, které je součástí parku.
Hejtmanka popřála malému mývalovi hodně zdraví a dětem všechno nejlepší ke dni dětí, především
úspěšné zakončení školní docházky
a krásné prázdninové počasí.

květnových Krajských novinách, jež byly přílohou MF Dnes
a Práva byla v křížovce tajenka: Odkud vyplouvá loď Porta Bohemica (?). Správná odpověď byla samozřejmě: z Litoměřic, kde je na pravé
břehu Labe kotviště této oblíbené
a turisty i podniky hojně využívané
lodi. Ta slouží už druhým rokem
pravidelné veřejné lodní dopravě po
největší české řece. Z e-mailů, korespondenčních lístků a pohledů jsme
vylosovali tři správné luštitele, kteří
se mohou těšit na hodnotnou knižní
cenu. Jsou jimi: Josef Burcar z Ústí
nad Labem, Olga Sůvová DiS z Ji-

čína a Ivan Čopko z Roudnice nad
Labem. Chcete-li soutěžit o ceny,
uveďte tajenku a správnou odpověď, kterou najdete v některém
z článků našich novin. Tři úspěšné
luštitele odměníme knihami o našem kraji. Pište co nejdříve, nejpozději však do pondělí 20. července 2009 na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor kancelář
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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