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Anketa Dopravce roku 2009

Vesnice roku 2009
O

bčané opět dostanou příležitost
zvolit nejlepšího dopravce na
území Ústeckého kraje. Hlasování se uskuteční na podzim
od 15. září do 30. října
2009. Inovací letošního
vyhlášení ankety je
rozšíření nominací o České dráhy. Cestující tak
budou porovnávat autobusovou
i drážní dopravu. Vyhlášení výsledků ankety proběhne v polovině
listopadu 2009. Všechny hlasovací
lístky budou zařazeny do slosování.
Deset vylosovaných výherců zís-

ká bezplatné roční jízdné u svého
dopravce.
Titul Autobusový dopravce roku
2008 dosud náleží společnosti
ČSAD Semily, a.s. Do ankety jsou
nominováni všichni dopravci, kteří
mají uzavřenou smlouvu o zajištění

od 1 do 5 ohodnotí kvalitu poskytovaných služeb, a to v několika
kategoriích (spolehlivost, pohodlí
a čistota dopravních prostředků,
jednání dopravní obsluhy). O vítězi
speciální kategorie „Cena poroty“
rozhodnou odborníci na dopravu
a zástupci kraje.
Cestující budou moci
hlasovat od 15. září 2009
prostřednictvím internetu, zasláním anketního
lístku poštou nebo jeho
odevzdáním na vybraných městských úřadech,
v informačních kancelářích dopravních podniků
veřejné dopravy s Ústeckým krajem. a ve vybraných stanicích Českých
Způsob volby nejlepšího dopravce drah, a.s. nebo v informačních
zůstává shodný s loňským roční- kancelářích autobusových dopravkem. O vítězi bude rozhodovat pře- ců. Hlasovací lístky také otiskneme
devším veřejnost, která známkami v zářijovém vydání Krajských novin.

Ministerstvo vnitra potvrdilo postup
Ústeckého kraje ve sporu s DPÚK
V

Vesnicí roku Ústeckého kraje pro rok 2009 se staly Hrušovany na Chomutovsku. Podrobněji, včetně všech držitelů pěti stuh pro výherce hlavních kategorií, se o krajském kole celostátní soutěže
dozvíte na straně 3 Krajských novin. Na tomto snímku blahopřeje hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová starostovi Hrušovan Petru Šmídovi.

pondělí 10. srpna 2009 vydalo Ministerstvo vnitra ČR pravomocné rozhodnutí ve prospěch
Ústeckého kraje a jednoznačně
potvrdilo správnost postupu kraje
ve sporu s Dopravním podnikem
Ústeckého kraje (DPÚK) z roku
2006. Konstatuje, že opatření
tehdejšího vedení kraje vůči DPÚK
byla oprávněná a v souladu se
zákonem.

Ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí reaguje na návrh DPÚK,
ve kterém se dopravce dožadoval určení, že Výpověď smlouvy
o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě ze dne 31. ledna
2006, podaná Ústeckým krajem
Dopravnímu podniku Ústeckého
kraje (DPÚK) je neplatná. Ministerstvo vnitra tento návrh zamítlo.
Tím de facto potvrzuje oprávněnost

postupu vedení Ústeckého kraje.
Z rozhodnutí navíc vyplývá, že DPUK
nemá právo zajišťovat veřejnou
službu ve veřejné linkové dopravě
po dobu trvání licence a že výpověď smlouvy je zcela v souladu se
zákonem. Důvody, kterými Ústecký
kraj ve sporu o výpověď smlouvy
argumentoval, jsou legitimní.

Pokračování na str. 2

Děkujeme za příspěvek Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška
na návštěvě v Ústeckém kraji
na povodňové konto!
Jednotliví občané, ﬁrmy, podnikatelé a všichni další lidé
z celé České republiky přispívají ﬁnančními dary
na konto Povodně Děčínsko.
Speciální účet Ústeckého kraje má číslo:

2222 99 22/0800
Finanční dary můžete zasílat ještě

do pondělí 31. srpna (včetně).
Ke dni uzávěrky novin Ústeckého kraje bylo na kontu
veřejné sbírky 504 614 korun a jistě se tato částka ještě
zvýší. Z dárců jmenujme například společnosti
EUROVIA CS a s., Šilhánek a syn a.s., Silnice Group a. s.
(po 50 tis. Kč) nebo Alfa Term Most či Sempru Praha.
Mezi dárci je i řada občanů, menších podniků a také
některých zastupitelů a radních našeho kraje.
Také města a obce i přes napjaté rozpočty konto posílily
(Žatec 20 tis., Drahobuz 10 tis. Kč a d.). Ve zmíněné částce
nejsou další ﬁnanční dary, které přišly například
přímo na účet kraje od Středočeského kraje (1 mil. Kč)
nebo Plzeňského kraje (100 tisíc Kč).
O konkrétním rozdělení všech ﬁnančních darů obcím,
občanům či dalším majitelům poškozených objektů
a infrastruktury bude rozhodovat krajské zastupitelstvo.

V

pondělí 10. srpna navštívil
ministr pro místní rozvoj Vlády
ČR Rostislav Vondruška hejtmanku
Ústeckého kraje Janu Vaňhovou.
Na Krajském úřadě Ústeckého
kraje jednali o Integrovaném operačním programu, jehož prioritami
je modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných
služeb a národní podpoře cestovního ruchu a územního rozvoje.
Například v oblasti sociální integrace, která se týká Prioritní osy 3 –
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – bude Ústecký kraj
připravovat projekty transformace
dvou sociálních zařízení Lobendava
a Hliňany o celkových nákladech
cca 100 mil. korun. V oblasti veřejného zdraví Krajská zdravotní, a. s.
realizuje dva projekty. A to vznik
komplexního onkologického centra a traumatologického centra
v Masarykově nemocnici Ústí nad
Labem za celkovou částku přibližně 160 mil. Kč. V Terezíně byla
potom za přítomnosti ministra Vondrušky, představitelů kraje a města
Terezín podepsána při slavnostním
aktu zakládací listina. Tímto podpisem zahájily spolupráci hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
a starostka města Terezín Růžena
Čechová. Na dotace z Integračního

Při podpisu zakládací listiny „Terezín – město změny“ jsou zleva ministr Vondruška, hejtmanka Jana Vaňhová
a starostka Terezína Růžena Čechová
operačního programu (IOP) je v rámci prioritní osy 5 Národní podpora
územního rozvoje pro Ústecký kraj
připraveno 500 milionů korun na
projekt „Terezín – město změny“.

Ústecký kraj připravil studii proveditelnosti a ekonomické hodnocení
projektu dle požadavků IOP. „Terezín patří mezi historicky významná
místa a určitě si pozornost zaslouží.

Důležitá je ale udržitelnost projektu. Není to pouze o tom projekt
schválit a začít s realizací, ale udržet
ho i nadále,“ upozornil ministr
Vondruška.
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Ministerstvo vnitra potvrdilo postup
Ústeckého kraje ve sporu s DPÚK

Z jednání rady
Na svém 25. zasedání III. volebního
období se sešli ve středu 19. srpna
členové Rady Ústeckého kraje.
● Rada projednala uzavření Dohody mezi Vládou Republiky Srbské
a Ústeckým krajem o vzájemné
podpoře při realizaci společných
projektů vedoucích ke zvýšení
konkurenceschopnosti příslušných
regionálních produktů. Dohoda by
měla podporovat rozvoj a rozšíření
spolupráce v oblasti ekonomiky,
obchodu, vědy, techniky, vzdělávání, kultury a sportu a podpořit
investory z Ústeckého kraje.
● Rozhodla o přijetí ﬁnanční humanitární pomoci Středočeského kraje ve výši jednoho milionu korun na
uspokojování základních životních
potřeb obyvatelstva a na obnovu
území postižených mimořádnou
událostí; rozhodla také o uzavření
darovací smlouvy mezi Ústeckým
krajem a Plzeňským krajem, který
poskytl ﬁnanční dar ve výši 100 tis.
Kč – příspěvek na řešení škod způsobených na území Ústeckého kraje povodněmi v červnu a červenci
letošního roku.
● RÚK rozhodla o uzavření kupní smlouvy mezi Ústeckým krajem
a společností Hitachi Home Electronics (Czech), s. r. o. na vypořádání práv a povinností v souvislosti
s odchodem společnosti z krajské
strategické průmyslové zóny TRIANGLE. Dojde tak ke zpětnému

odkoupení pozemků Ústeckým
krajem, na kterých původně společnost Hitachi zamýšlela vybudovat logistické centrum.
● Rada souhlasila s realizací projektových záměrů „Cyklostezka
Ploučnice“ a „Cyklostezka Ohře“
a se zařazením do seznamu projektů předkládaných v rámci Regionálního operačního programu.
Celková délka cyklostezky Ploučnice je 16,82 km a předpokládané
náklady jsou 90 mil. Kč vč. DPH.
Cyklostezka Ohře měří 135,7 km
od úseku Boč (hranice Karlovarského kraje) do Litoměřic a povede
přes devět měst a 24 obcí. Největší
část ﬁnancování obou cyklostezek
bude z regionálního operačního programu Severozápad, tedy
z evropských peněz (3.2 – Rozvoj
dopravní obslužnosti) s pokrytím
85 % celkových nákladů.
● Členové Rady Ústeckého kraje doporučili krajskému zastupitelstvu schválit základní kritéria
sestavení a hlavní priority rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2010. Těmi
jsou vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje, maximální
využití ﬁnančních prostředků z EU
a dalších evropských mechanismů
k rozvoji kraje, investice do vlastního majetku a podpora rozvojových
akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů.

Navštívili nás

D

o Ústeckého kraje zavítala na
několikadenní návštěvu místopředsedkyně Vlády Republiky
Srbské Jasna Brkić. Na krajském
úřadě ji ve čtvrtek 6. srpna 2009
ve své kanceláři přivítala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
Cílem setkání bylo navázání užší
spolupráce mezi Ústeckým krajem
a Republikou Srbskou. Celé setkání uskutečnil člen zastupitelstva
a předseda výboru pro zahraniční
vztahy Jaroslav Foldyna, který místopředsedkyni Vlády RS po celou
dobu provázel. Setkali se s představiteli odborů Krajského úřadu
Ústeckého kraje a projednali společné možnosti. Z tohoto setkání
vyvstala řada otázek především
z průmyslové oblasti a pobídkového systému kraje. Přáním místopředsedkyně je především navázat
kontakty se školskými zařízeními.
Mezi tématy ﬁgurovala výše
nezaměstnanosti v obou zemích,
hejtmanka Jana Vaňhová informovala o povodních a ﬁnanční
krizi, se kterou souvisí spousta
dalších problémů, informovala
však také o vztazích Ústeckého
kraje se zastoupením v Bruselu.

„Vztahy jsou na vysoké úrovni směrem k Evropské unii. Naší
prioritou je rozvoj cestovního
ruchu a reprezentace v zemích
Evropské unie,“ sdělila hejtmanka Jana Vaňhová. Místopředsedkyně Jasna Brkić projevila velký
zájem o komunikaci s Ústeckým
krajem: „Po zkušenostech již vím,
že budeme mít z této spolupráce
přínos,“ říká místopředsedkyně
a dodává: „v naší zemi máme
mnohem větší nezaměstnanost
a platy často nedosahují platů
v Ústeckém kraji. I Republika Srbská má velké problémy spojené
s hospodářskou krizí. Naše vláda
však připravila vyrovnávací program a země tak dosáhla opět
hospodářského růstu.“
V doprovodu Jaroslava Foldyny
navštívila během dvou dnů hrad
Střekov, dále proběhlo jednání na téma mobilních školících
středisek v Třebívlicích, seznámila se s lázeňskými procedurami
v Lázeňském domě Beethoven
v Teplicích. Ve čtvrtek 6. srpna
se pak Jasna Brkić setkala se členy hospodářské a také agrární
komory kraje.

Aktuality • Informace
Střelci na Severočeském poháru

V

neděli 16. srpna se na střelnici
v Ústí nad Labem na Mariánské skále konalo 6. kolo 3. ročníku série klubových a náborových
závodů v praktické střelbě „IPSC
Severočeský pohár 2009“, který
se koná záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové. Závodu,
který obsahoval celkem 5 střeleckých situací, se zúčastnilo celkem
68 střelců, včetně 21 střelců, kteří
mají bydliště v Ústeckém kraji nebo
jsou členy klubu z regionu. Díky
precizní práci zkušených rozhodčích byl závod plynulý a bez sebemenších problémů. Pro zajímavost,
ve sluneční výhni, v níž se v neděli

střelnice na Mariánské skále proměnila, bylo vystřeleno celkem
přes 8 000 ran. Střelci z Ústeckého
kraje se v silné konkurenci neztratili: divize Production – 1. Miroslav Zapletal (IPSC Louny), divize
Revolver – 3. Jan Prepletaný (KPS
Teplice), divize Standard – 4. Radek
Vyšín (IPSC Ústí n. L.), 5. František
Šimek (IPSC Termiti Ústí), 6. Helena
Dlouhá (Fofrteam Kladno, bydliště
Louny), 9. Miloslav Habásko (IPSC
Louny), divize Standard, kategorie
senior – 1. František Šimek (IPSC
Termiti Ústí), 2. Václav Dlouhý (SKP
Unitop Louny), 4. Miroslav Kohn
(IPSC Louny).
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Pokračování ze str. 1

ekonomicky neefektivní smlouvu,
zahájil stávku a omezil tak mobilitu
„Po celou dobu tvrdím, že náš obyvatel celého kraje.
postup byl v souladu s platnou legisHejtmanka Ústeckého kraje Jana
lativou a současně v zájmu ekono- Vaňhová říká: „Ve sporu samozřejmické efektivity provozování veřejné mě není a nebyl s dopravcem pan
dopravy v Ústeckém kraji. Jsem rád, Šulc, ale Ústecký kraj. Po nástupu
že ministerstvo vnitra rozhodlo, že do funkce hejtmanky v loňském listento postup byl správný,“ komen- topadu se již řadu měsíců stejně jako
toval právě vydané rozhodnutí celá rada kraje s vývojem případu
tehdejší hejtman Ústeckého kraje seznamuji a po detailní analýze jsem
Jiří Šulc, který je v tomto volebním se s kroky tehdejšího vedení Ústecobdobí členem rady kraje s gescí za kého kraje plně ztotožnila. Rozhoddopravu. Právě on nesl před třemi nutí ministerstva vnitra vnímám velroky největší tíhu jednání a rozho- mi pozitivně, neboť je jednoznačně
dování v ostrém sporu Ústeckého potvrzením oprávněnosti postupu
kraje s DPÚK. Tehdy konﬂikt výraz- kraje a našeho stanoviska, že není
ně omezil linkovou dopravu v celém povinen akceptovat nepřiměřené
regionu. Dopravce totiž v reakci na ﬁnanční nároky dopravců.“
postup Ústeckého kraje, který mu
V současné době zajišťuje veřejvypověděl neadekvátní a pro kraj nou dopravu na území kraje 12

D

dopravců. Vedení Ústeckého kraje
docílilo zkvalitnění přepravy cestujících. „U dopravců došlo ke snížení
staří vozového parku. Dopravce za
jejich služby pozitivně motivujeme.
V letošním roce například vyhlásíme druhý ročník soutěže Dopravce
roku, kde budou cestující opět moci
vybrat nejlepšího dopravce na území kraje,“ dodala Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje.
Rozhodnutím ministerstva vnitra byl zamítnut návrh DPÚK na
určení neplatnosti výpovědi smlouvy o závazku veřejné služby a na
uložení povinnosti Ústeckému kraji
hradit DPÚK prokazatelnou ztrátu
vzniklou z provozování autobusové dopravy v domnělém závazku
veřejné služby. Z odůvodnění rozhodnutí, v němž se MV ve všech

podstatných ohledech ztotožnilo s právními názory Ústeckého
kraje, je evidentní, že MV ve své
argumentaci vycházelo z dřívějších
rozhodnutí civilních soudů či správních orgánů v souvisejících věcech,
a plně respektovalo závěry formulované v příslušných rozhodnutích
Zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu ČR. Lze konstatovat,
že rozhodnutí MV je pravomocné
a nelze proti němu již podat ve
správním řízení opravný prostředek,
ze zákonem omezených důvodů
jej lze napadnout správní žalobou
u příslušného správního soudu. Ani
případné podání žaloby u správního
soudu však nebude mít odkladný
účinek a samo o sobě nic nezmění
na právní moci, resp. vykonatelnosti
rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR.

ruhé Celokrajské dožínkové
slavnosti se chystají na sobotu
19. září do Peruci v okrese Louny. I letos dožínky pořádají vedle
Ústeckého kraje a pod záštitou jeho
hejtmanky Jany Vaňhové i zmíněný městys, tamní zemědělské
družstvo a Krajská agrární komora
Ústeckého kraje. Před rokem přálo návštěvníkům počasí, letos mají
zase zemědělci a speciálně výrobci obilí a dalších zemědělských
komodit docela slušné léto, takže
by mělo být co oslavovat. Sobotní program, na který vás srdečně
zveme, začne tradičním průvodem
dokonce s nazdobenými alegorickými vozy, s dožínkovými věnci
a dalšími symboly úspěšné sklizně.
Potom po oﬁciálních zdravicích už
bude patřit Peruc zábavě, divadelním představením, hudbě dokonce
i hospodské a kabaretní, ukázkám
téměř zapomenutých řemesel nebo
expozicím chovatelů drobných hospodářských zvířat. Pro děti chystají
organizátoři rovněž netradiční hry
a soutěže o ceny nebo projížďky
nefalšovanými povozy s koňským
spřežením. Začátek dožínek je
v 11 hodin v sobotním dopoledni 19. září a program u školy, na
náměstí, v zámeckém parku nebo
na fotbalovém hřišti je připraven
až do šesté hodiny večer. Vstup
se nebude platit a parkování bude „Novodobou“ premiéru Krajských dožínkových slavností zažila vloni uprostřed září Peruc na Lounsku. I letos tu
budou mít zemědělci připraveny dožínkové věnce a kytice…
zadarmo…

Zářijové dožínky v Peruci

Dotace pro obce, venkov a občany

P

řiblížení k evropským penězům
na smysluplné projekty, které
by posílily lepší životní a pracovní prostředí a rozvoj obcí, by měl
nyní přinést také projekt, který
předložila na jaře spolu se žádostí o dotaci z Fondu hejtmanky
našeho kraje Okresní hospodářská
komora v Lounech. Poněvadž projekt byl opravdu zdařile vypracovaný, podložený zcela konkrétními
opatřeními a průhledností, byl ze
zmíněného fondu posílen částkou
dvanácti milionů korun. Cílem aktivity OHK Louny, která bude zastřešovat práci pro malé i větší obce,
venkovské subjekty nejrůznějšího

zaměření a konečně také pro širokou veřejnost celého Ústeckého
kraje, je simulovat ekonomiku kraje či tržby místních
podnikatelů tak, aby
se zvýšila v našem
regionu zaměstnanost a zvýšil
se příliv kapitálu
k nám. O peníze na dílčí projekty budou moci
žádat vyjmenované
subjekty třeba z Programu rozvoje venkova,
z Operačního programu životní
prostředí nebo z Operačního pro-

gramu přeshraniční spolupráce.
Projekty mohou být zaměřeny na
výstavbu kanalizací, sběrných
dvorů, rozvoj řemesel,
na aktivní politiku
zaměstnanosti, realizaci obnovitelných
zdrojů
energie,
volnočasové aktivity a další. Dotace
z
hejtmanského
fondu budou určeny na řadu seminářů, které začnou již
15. září v Lounech a spolu
s dalšími (v každém okrese kraje) budou zaměřeny na seznáme-

II/263

D

věma snímky se podívejme na právě rekonstruovanou silnici druhé třídy č. 263 mezi Českou
Kamenicí, Rumburkem a Jiříkovem. Jde o jednu z nejvýznamnějších dopravních rekonstrukcí
v našem kraji, který je vlastníkem a správcem této komunikace prostřednictvím své příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Podstatná část ze stamilionových nákladů je
hrazena z Regionálního operačního programu Severozápad. Již v listopadu bude silnice dokončena a motoristy tak přestanou obtěžovat několikeré semafory. Byly však a zatím ještě jsou třeba…

ní žadatelů se zdroji jednotlivých
dotací. Druhé kolo později na podzim bude již konkrétní přípravou
psaní žádostí, řízení administrativy,
na ekonomické rozvahy a podobně. Semináře budou vždy dopoledne určeny představitelům obcí,
odpoledne pak pro malé a střední
podnikatele a veřejnost. Okresní
hospodářská komora v Lounech
vydá také speciální prezentační
materiály a odborné publikace
v dostatečně vysokých nákladech.
Podrobněji od září na webových
stránkách Krajské hospodářské
komory (www.khk-usti.cz) nebo
přímo na www.ohkln.cz.

O

3

ÚSTECKÝ KRAJ

srpen 2009

Síťová jízdenka REGIONet Elbe-Labe

d 1. listopadu 2007 se začala
prodávat přeshraniční síťová
jízdenka určená nejen pro výletníky
a turisty REGIONet Elbe-Labe. Ta
má jednodenní platnost a spojuje
Ústecký kraj a Sasko ve vybraných
dopravních prostředcích. Jízdenka
měla v počátcích význam zejména
pro české turisty jedoucí do Saska, neboť nabídka využití dopravních prostředků byla v nepoměru
a výhody jízdenky ve větším rozsahu šlo uplatnit hlavně v okolí Drážďan. Během necelých dvou let však
doznala platnost jízdenky v našem
kraji velkých změn a v posledním
roce je o ni stoupající zájem. Podílí
se na tom rozšiřující se počet autobusových dopravců zařazených do
tarifu REGIONet Elbe-Labe v Ústeckém kraji. Jízdenka je tak atraktivní
pro výlety v osobních a spěšných

vlacích a u smluvních autobusových
dopravců, protože po celý den lze
libovolně přestupovat se střídáním
dopravních prostředků i dopravců.

Novinka od 1. září:
Počet dopravců a linek akceptujících „regionetku“ se opět rozroste
a územní platnost jízdenky nyní
pokryje téměř celý Ústecký kraj
vyjma oblasti příměstské dopravy
Teplice (provozuje dopravce Veolia Transport Teplice), která je však
obsluhována kvalitně vlaky ČD
a přímou autobusovou linkou do
Drážďan.

Cena:
Jízdenka pro 1 osobu stojí 200 Kč
a 400 korun pro malou skupinu do

5 osob bez omezení věku. Doplňková jízdenka za jízdní kolo je za
90 Kč. Ceny jsou stejné, přestože
užitná hodnota jízdenky trvale
stoupá díky rozšiřující se územní
platnosti.

Seznam dopravců
Do REGIONet Elbe-Labe patří: DP
města Děčína+; DP měst Mostu a Litvínova+; DP města Ústí nad Labem+;
ČSAD Semily*; Autobusy Kavka;
DP měst Chomutova a Jirkova+*;
Autobusy Karlovy Vary*; Autobusová doprava Podbořany*; ČSAD
Slaný*; BusMat plus; České dráhy*.
V Německu platí u všech smluvních
dopravců VVO. (Pozn.: + platí též na
linkách MHD, * platí pouze na linkách objednávaných Ústeckým krajem na území Ústeckého kraje.)

Vesnice roku 2009 Ústeckého kraje:

Hrušovany vítězí a postupují
K

rajská komise soutěže Vesnice
roku 2009 hodnotila počátkem
letošního června postupně všech 21
přihlášených obcí z Ústeckého kraje
(do 15. ročníku se přihlásilo 6 obcí
z Chomutovska, 12 z Litoměřicka
a po jedné obci z okresů Louny,
Most a Ústí nad Labem). Soutěž je
tradičně pořádána v rámci Programu obnovy venkova. Oﬁciální vyhlášení výsledků soutěže začalo v úterý
11. srpna nejprve prohlídkou obce
Hrušovany, stuhy, diplomy i ﬁnanční
ocenění byly poté předány ve společenském sálu hotelu U sv. Václava ve Vysočanských zahradách na
Chomutovsku. Oﬁciálního vyhlášení výsledků a předávání vítězných
stuh i diplomů se ujali hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová,
členka rady kraje Jana Ryšánková
a zastupitel Antonín Terber, jenž je

zároveň předsedou výboru zastupitelstva pro zemědělství, životní
prostředí a venkov. Vítěze dekoroval rovněž Jiří Vačkář, vrchní ředitel
sekce pro regionální politiku ministerstva pro místní rozvoj, předseda
krajské hodnotitelské komise Václav
Tyl a přítomni byli i zástupci dalších
vyhlašovatelů soutěže. Celostátní
soutěž vyvrcholí za účasti Hrušovan
11. září v Luhačovicích.
Zlatá stuha – vítěz krajského
kola: Hrušovany (okres Chomutov, odměna 500 tis. Kč), Modrá
stuha – za společenský život: Libotenice (okres Litoměřice, 125 tis.
Kč), Bílá stuha – za činnost mládeže:
Březno (okres Chomutov, 125 tis.
Kč), Zelená stuha – za péči o zeleň
a životní prostředí: Smolnice (okres
Louny, 125 tis. Kč), Oranžová stuha
– za spolupráci obce a zeměděl-

ského subjektu: Ploskovice (okres
Litoměřice, 125 tis. Kč).
Dále bylo uděleno sedm diplomů
dalším obcím (vždy s odměnou 20
tis. Kč): Diplom za vzorné vedení
obecní knihovny: Ploskovice, za
vzorné vedení kroniky: Radnice, za
rozvíjení lidových tradic: Nová Ves
v Horách, za kvalitní květinovou
výzdobu v obci (Fulínova cena): Chodouny, za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Smolnice, za
rozvoj amatérské divadelní činnosti
a tvorby: Vchynice a za přínos obce
k rozvoji cestovního ruchu: obec
Místo. Mimořádné ocenění krajské
hodnotitelské komise si z Hrušovan
odvezli představitelé obcí Straškov,
Mnetěš, Vražkov, Vrbice (okres
Litoměřice), Chotiněves, Býčkovice, Staňkovice, Zubrnice, Mašťov
a Vilémov (okres Chomutov).

Prohlídkou obce Hrušovany začalo slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje 2009

Jednu z cen předávala členka rady kraje Jana Ryšánková

Jsme na návsi Hrušovan, obce, která má i s částmi Lažany a Vysočany téměř pět set obyvatel

Symbolický šek pro obec Ploskovice

Soutěž pro výrobce
potravin a nápojů

Centrum pro cizince
s podporou kraje
D

íky dotaci Evropského integračního fondu zaměřeného
na podporu státních příslušníků
třetích zemí zahájila Poradna pro
integraci v Ústí nad Labem v dubnu
tohoto roku činnost Centra na podporu integrace cizinců v Ústeckém
kraji. Centrum zdarma nabízí právní
a sociální poradenství, kurzy českého jazyka v rozsahu 100 hodin, jež
v současné době probíhají v Ústí nad
Labem a v Teplicích. Od září budou
kurzy probíhat také v Litoměřicích
a Chomutově. Speciální nabídkou
je kurz českého jazyka pro cizinky
– matky, kterým je během výuky
zajištěno hlídání dětí. Dále centrum
pořádá etnické večery, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti
a mládež, odborné přednášky pro
cizince a osvětovou činnost pro
veřejnost. Do budoucna Centrum
připravuje kurzy socio-kulturní ori-

entace. S centrem úzce spolupracuje Ústecký kraj, město Ústí nad
Labem, Oblastní ředitelství cizinecké policie Ústí nad Labem, Kurdské
občanské sdružení v ČR a Svaz Vietnamců v ČR. Krajský úřad Ústeckého kraje úzce spolupracuje s Poradnou pro integraci zejména v oblasti
zajištění ubytování pro azylanty
a migranty. Za podpory Evropského
uprchlického fondu dále Poradna
pro integraci realizuje od dubna
2009 čtyři projekty, v rámci kterých
nabízí osobám s uděleným azylem
pomoc při zajišťování bydlení a zvýšení uplatnění na trhu práce.
Bližší informace naleznete na
webových stránkách www.p-p-i.cz
nebo se můžete obrátit na Poradnu pro integraci na adrese Horova 6, Ústí nad Labem, tel.: 475 208
449, mobil: 731 175 833, e-mail:
usti@p-p-i.cz .

a cukrářské výrobky, 4. Alkoholické nápoje včetně piva, 5. Nealkoholické nápoje, 6. Šunka,
salám, klobásy, párky, 7. Ostatní masné výrobky a výrobky
z ryb, 8. Ostatní potravinářské
eště pár dní mají výrobci potravin výrobky včetně medu a výrobků
či nápojů na přihlášku do druhé- z včelího medu.
Nejlepší výrobky s právem nosit
ho ročníku soutěže „Kraj Přemysla
Oráče – potravinářský výrobek“. certiﬁkát budou vyhlášeny 18. září
Vyhlásil ji Ústecký kraj spolu s Kraj- při zahajovacím dnu Výstavy Zahraskou agrární komorou Ústeckého da Čech v Litoměřicích. Metodika
kraje, Krajského informačního stře- Zásad soutěže, nad kterou převzala
diska pro rozvoj zemědělství a ven- záštitu hejtmanka Jana Vaňhová,
kova Ústeckého kraje a Asociací sou- podmínky účasti, soutěžní kategokromého zemědělství v Litoměřicích. rie i závazná přihláška s průvodním
Výrobci potravin, tedy potravináři, listem výrobku jsou zájemcům k diszemědělci, výrobci lahůdek, nápojo- pozici na www.kisuk.cz nebo www.
vé ﬁrmy a další se mohou ještě do kr-ustecky.cz. Přihlášky přijímá buď
31. srpna přihlašovat do soutěže, Krajská agrární komora Ústeckého
jež má osm kategorií: 1. Mlýnské kraje, a nebo Krajské informační
a pekárenské výrobky, 2. Mléko středisko pro rozvoj zemědělství
a mléčné výrobky, 3. Lahůdky a venkova Ústeckého kraje.
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Radní Petr Jakubec: Školství je poslední oblastí,
kde bychom chtěli krátit rozpočet
C

o na studenty středních škol
čeká od 1. září a zda Ústecký
kraj připravuje nějaké změny, jsme
se zeptali Petra Jakubce, krajského
radního pro oblast školství, mládeže
a sportu.

Hospodářskou krizi a krácení
rozpočtů by nezaznamenal jen
málokdo, dotkla se tato situace
nějakým způsobem i investic do
školství v Ústeckém kraji?
Ekonomická krize se dotkla všech,
krajskou pokladnu nevyjímaje,
přesto školství je poslední oblastí,
kde bychom chtěli v nadcházejícím
období výrazně krátit rozpočet. Pro
rok 2009 se nám podařilo vyčlenit
320 milionů Kč, které byly určeny
na opravy a modernizace škol pod
správou krajského úřadu, přičemž
58 mil. je určeno na jejich běžný
provoz. Pro letošní rok je v plánu
67 investičních akcí zahrnujících
rekonstrukce, dostavby, modernizace a další úpravy krajských zařízení.
Prozatím bylo vyčerpáno cca 122
milionů na 46 projektů. Jako příklad
mohu uvést rekonstrukci Střední
průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem, která dostane „nový kabát“ ke 100.
výročí od založení.

Dojde díky škrtům v krajském
rozpočtu ke slučování středních
škol?
Otázku slučování škol bych nerad
spojoval s otázkou krize. Již předchozí vedení kraje vypracovalo
v roce 2006 podrobný metodický
materiál programu páteřních škol,
který stanovil pravidla slučování škol,
transformace školských zařízení.
Letos v září dojde například ke sloučení Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední škola zdravotnické
J.E. Purkyně v Mostě s Vyšší odbornou školou, Střední pedagogickou
školou a Obchodní akademií, Most,
Zd. Fibicha 2778. Další slučování
bude pokračovat i v příštím školním
roce vzhledem k úbytku žáků ve
středním školství i omezeným možnostem ﬁnancování.
Kraj má dva nové stipendijní
programy pro středoškoláky.
Kdo může o ﬁnanční příspěvky
žádat a na co jsou určeny?
Zastupitelstvo kraje rozhodlo
o dvou stipendijních programech
pro středoškoláky. Jde o program
příspěvku na dojíždění a motivační
program pro studenty řemeslných
oborů. O příspěvek na dojíždění
mohou žádat středoškoláci pre-

zenčních oborů s trvalým pobytem
v Ústeckém kraji, kteří zároveň
v kraji studují. Jediná výjimka je
pro žáky víceletých gymnázií, kteří
mají nárok až ve vyšších ročnících
odpovídajících střední škole. Musím
ovšem upozornit „záškoláky a propadlíky“, že v případě neomluvených absencí, kázeňských prohřešků či opakování ročníku tento
nárok zaniká.

čas trávily na hřištích a při zájmové navateli na trhu práce. Žáci vybračinnosti, a ne aby se nudily v ulicích. ných oborů mohou získat za tři roky
Je tu kupříkladu rozvojový program studia 12 000 Kč, při vyznamenání
S-P-O-R-T.
až 21 000 Kč. Reagujeme tím na
dlouhodobý nedostatek kvaliﬁkovaK otázce stipendií jste zmiňo- ných absolventů středních škol.
val dva stipendijní programy,
můžete nám stručně představit
ten druhý?
Je to motivační program, kdy
Ústecký kraj nevratnými ﬁnančními
příspěvky podporuje řemeslné obory
jako čalouník, instalatér, klempíř,
obkladač a další. Cílem projektu
je zabezpečit dostatek absolventů v oborech, které jsou
marně poptávány zaměst-

Jaká je výše příspěvku?
Jedná se o 100 – 200 Kč měsíčně,
to podle toho, zda-li student bydlí a studuje v jednom okrese nebo
ne. Vyplácení probíhá po třech
měsících vždy v prosinci, v březnu
a v červnu.
Když už mluvíte o „záškolácích
a propadlících“, napadá mne
otázka prevence a výchovy dětí
a mládeže, řeší kraj nějak tuto
otázku?
Řeší, zejména preventivními programy, prevence je nesmírně důležitá a často mnohem levnější než řešení krajních situací. Pro tento rok bylo
vyčleněno 522 tis. Kč na preventivní
programy. Kromě nich aktivně podporujeme projekty s návazností na
sport. Chceme, aby děti svůj volný

Projekt „Zelená síť Krušné hory“ odstartoval

N

a mezinárodní česko-saské
konferenci na fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem
v březnu 2009 byla zahájena tříletá
přeshraniční spolupráce na společném projektu EU v rámci Programu
Cíl 3 / Ziel 3. Jeho název „Zelená
síť Krušné hory“ je výstižný a jasně
vyjadřuje obsah projektu: analyzovat a řešit v tomto speciﬁckém
horském území styčné body mezi
ochranou přírody (zejména oblasti Natura 2000) na jedné straně
a sociálně-ekonomickým rozvojem, osídlením a rekreací na straně
druhé, a to na principech udržitelného rozvoje.
Od té doby byla navázána úzká
spolupráce s odbory regionálního
rozvoje krajských úřadů Ústeckého a Karlovarského kraje, se
Střední zemědělskou školou Karlovy Vary-Dalovice, s Ekologickým

centrem Annaberg. V květnu se
uskutečnila dvoudenní exkurze na
české a saské straně Krušných hor
s prohlídkou významných lokalit.
Rozsáhlá horská louka Halbmeil,
uprostřed níž prochází státní hranice, má mimořádnou přírodní
hodnotu. Od r. 1995 se realizo-

vala společná ochrana přírody ČR
a SRN. V poslední době jsou určité
problémy s ﬁnancováním z české
strany.
Byla zpracována pracovní verze
demograﬁckého a ekonomického
vývoje české části Krušných hor
a analýza silných a slabých stránek,

příležitostí a problémů této oblasti
ke konzultaci s německými partnery
z Leibniz – Institut für Ókologische
Raumentwicklung Dresden. V září
se uskuteční kontrolní den v Drážďanech k hodnocení výsledků půlroční práce a k přípravě 1. společného workshopu.
od dop.

Požární útoky dobrovolných hasičů

N

a bukovském fotbalovém
stadionu v Ústí nad Ladem
vystřídají brzy fotbalisty a atlety
čeští hasiči. Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska se totiž rozhodlo
uspořádat Mistrovství České republiky družstev sborů dobrovolných
hasičů v Ústeckém kraji a bude to
událost nevídaná. Ve dnech 18.
– 20. září bude několik set mužů
i žen soutěžit o krásné poháry a ceny, ale především si k nám
přijedou změřit síly s kolegy z celé
země a také dokázat divákům, že
požární sport je nádherné pokoukání. Na mistrovství se budou organizačně podílet také dobrovolní
hasiči z kraje, členové Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje, tedy profesionálové, a záštitu
převzali krajská hejtmanka a ústecký primátor. Třídenní akce začne
v pátek 18. září v pravé poledne
přehlídkou hasičské techniky na
Mírovém náměstí a úderem šesté
tu večer bude mistrovství oﬁciálně
zahájeno. Samotné soutěže budou
pak k vidění na Bukově v sobotu
19. září už od osmi hodin (běhy
s překážkami mužů i žen, štafety
na 4 x 100 metrů obou kategorií), v neděli o půl deváté budou
na pořadu požární útoky. Závěr

v jednu po obědě a vítěz převezme
tento téměř sedmdesát centimetrů
vysoký pohár. Cen a pohárů bude
samozřejmě více…
Jen jako připomínku: už od poloviny srpna je v novém Paláci Zdar
v centru krajského města zpřístupněna výstava o tradicích hasičství
v Ústeckém kraji se spoustou zajímavých exponátů.

Spokojený
zákazník
D

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Evropský sociální fond (ESF): Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Ústecký kraj vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR tuto výzvu:

1. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
o ﬁnanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Prioritní osa:
Oblast podpory:

3. Další vzdělávání
3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání – číslo výzvy 01
Alokace pro tuto výzvu: 160 000 000 Kč
Finanční limity podpory na jeden grantový projekt:
Minimální výše ﬁnanční podpory na jeden projekt : 3 000 000 Kč
Maximální výše ﬁnanční podpory na jeden projekt: 15 000 000 Kč
Žádosti musí být podány na adresu uvedenou ve výzvě a v souladu s Příručkou pro žadatele o ﬁnanční podporu z OPVK. Úplný text výzvy
lze získat na webových stránkách ZS (http://opvk.kr-ustecky.cz). Žádost je možné vyplňovat pouze na adrese www.eu-zadost.cz.
Informace k této výzvě poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Oddělení grantů EU pro
vzdělávání. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách Ústeckého kraje, v části OP VK 2007-13.
Datum vyhlášení výzvy: 10. srpna 2009.
Termín pro podávání žádostí: žádosti je možno podávat od 10. září 2009, termín ukončení příjmu žádostí je nejpozději 18. září 2009 do 12.00 hodin.
T E N T O I N Z E R ÁT J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y.

o 30. září mohou občané Ústeckého kraje podávat návrhy na
udělení Ceny Spokojený zákazník
Ústeckého kraje pro rok 2009.
Pořádá ji tradičně Sdružení českých
spotřebitelů a předsedou krajské
odborné komise bude člen Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda
sociálního výboru krajské rady Petr
Husák. Řekl nám: „Jde o již devátý ročník a ceny budou předávány
nejúspěšnějším malým ﬁrmám, provozovnám služeb a podnikatelům
letos na podzim hejtmankou Janou
Vaňhovou. Obdobné akce probíhají
ve všech krajích ČR, ale náš kraj byl
úplně první, kde Cena Spokojeného
zákazníka začala.“
Cena je udělována živnostníkům
či malým ﬁrmám na základě hodnocení občanů spotřebitelů – spokojených zákazníků. Odborná komise
pouze vyhodnocuje návrhy občanů,
cena i diplom k ní jsou udělovány
na dva roky a ocenění si diplom
vyvěšují do svých provozoven. Formuláře pro hodnocení je možno
získat na webu Ústeckého kraje
eventuálně na městských a obecních úřadech našeho regionu.
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Uznání za obětavost při nedávných povodních

M

edaile, sochy a čestná
uznání za pomoc při
červencových povodních na
Děčínsku obdrželi ve čtvrtek
13. srpna profesionální hasiči,
zdravotničtí záchranáři, policisté, vojáci a dobrovolní hasiči
na Červeném Hrádku u Jirkova

na Chomutovsku. Slavnostní
předání ocenění těmto složkám
Integrovaného
záchranného
systému Ústeckého kraje předala hejtmanka Jana Vaňhová.
Dvě ženy a šest desítek mužů
bylo oceněno za neuvěřitelnou obětavost a profesionalitu,

kterou prokázali při zásazích
v povodněmi zasažených oblastech na území Ústeckého kraje.
Uznání přebírali také velitelé
jednotlivých složek IZS za vynikající práci svých týmů. Mezi
obcemi Veselé a Dolní Habartice pomáhal také 152. ženijní

prapor armády České republiky
při budování provizorního mostu. „Hodnotím vykonanou práci
ženijní skupiny na vysoké úrovni a jsem hrdý na všech 16 vojáků, kteří plnili úkoly v postižené
oblasti,“ uvedl major Miroslav
Hájek, zástupce velitele 152.

ženijního praporu Armády České republiky z Rakovníku.
Hejtmanka Jana Vaňhová se
podělila o jeden příběh: „Neuvěřitelný pohled se naskytl obyvatelům Dolních Habartic, kteří
stáli na jednom ze zbývajících
kousků pevniny, který ještě neza-

Den záchranářů Ústeckého kraje

V

sobotu 22. srpna 2009 uspořádal Ústecký kraj na mosteckém Aerodromu Den záchranářů. V areálu letiště se tak
představily složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, mezi kterými jsou
právě Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje, Krajské ředitelství policie Severočeského kraje,
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Armáda
České republiky a Krajské vojenské velitelství Ústí n.L.

Mostecké letiště obsadily
složky integrovaného systému
již ráno a po celý den ukazovaly náročnou práci jednotlivých
pracovníků, kteří zasahují v krizových situacích. Návštěvníci si
tak mohli prohlédnout techniku v plném provozu, seznámit
se s činností všech sborů, prací
policejních psovodů, vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci
na ﬁgurínách a mnoho dalších
záchranářských činností. Dobrovolní hasiči i pro tento rok
poskytli přehlídku historické

hasičské techniky a všichni přítomní účastníci ochotně zodpovídali otázky veřejnosti.
Pro děti byl připraven bohatý
doprovodný program se soutěžemi, překážková trať a štafety, trampolíny a stánky s cukrovinkami. Policie ČR zajistila
dopravní hřiště pro děti, vystoupení koní, výcvik psů nebo také
snímání otisků prstů. V celém
areálu plně fungovaly motorky,
policejní a záchranářské vozy,
záchranáři předváděli resuscitace, Armáda ČR představila

vojenskou techniku a zbraně,
hasičský záchranný sbor vyprošťoval osoby z havarovaného
vozidla a přivezl i kontejner na
ropné havárie do prostoru před
letištěm.
Den záchranářů by se však
neobešel bez slavnostního předání darů od Ústeckého kraje
jednotlivým složkám integrovaného záchranného systému.
Hejtmanka Jana Vaňhová zde
předala hasičskému záchrannému sboru dýchací přístroje
a systém AMDS v hodnotě dva

milióny korun, zdravotnické
záchranné službě sanitní vůz
včetně vybavení za dva mil.
korun, krajskému ředitelství
Policie Severočeského kraje
terénní automobil v hodnotě
též dva mil. korun a krajskému
sdružení hasičů hasičské vybavení v celkové hodnotě téměř
340 tis. korun. Záchranářského dne se zúčastnil i náměstek
hejtmanky Ústeckého kraje
Arno Fišera.
Během celého dne vystoupilo
několik hudebních skupin, napří-

lila řeka. Bezmocný muž doslova visel na jednom ze stromů.
Nebýt policistů prap. Zdeňka
Neubauera a prap. Karla Jakubíka, letošní povodeň by si zřejmě
vyžádala další lidský život. Oba
policisté se brodili silným proudem, aby muže zachránili.“

klad Blue Rocket a ABBA Revival.
Nechybělo letecké akrobatické
vystoupení, které se však kvůli
nepříznivému větrnému počasí
konalo z bezpečnostních důvodů výše v oblacích a také dále
od sledujícího publika. Sluníčko
se v sobotní den příliš nepředvedlo, ale celý program Dne
záchranářů Ústeckého kraje byl
pestrý a bohatý, a tak si všichni
účastníci odnesli nejen spoustu
zážitků, ale výherci soutěží také
fantastický výhled z letadla na
okolí Mostu.
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Fotokvíz
T

i, kteří hádali červencový fotokvíz a napsali nám správnou
odpověď: Kalvárie na vrchu
Ostrý u Úšteka, získávají knižní
publikaci Národní park České Švýcarsko. Koho jsme vylosovali tentokrát? Veroniku Suchopárovou
z Černčic, Vlastimila Holečka
z Malečova a Jiřího Kareše z Mostu. Výhercům blahopřejeme!
Předmětem dnešního fotokvízu
je kulturní památka dokládající
bohatost a různorodost zemědělských prací v minulosti v jižních oblastech našeho kraje. Tato
památka je příkladem jednoho
z nejmodernějších typů tzv. amerického zpracování obilnin, přesto
však využívající pomoci tradičního
pohonu vodou. Dnes byste ovšem
marně hledali u objektu v minulosti protékající potok, zato jeho
náhon je dnes již znovu obnoven.

Z
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ak jsme vás již informovali, 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. Podobný model je zatím
jenom v Hamburku. Česká atrakce

bude umístěna v Praze na Smíchově
v obchodním komplexu Anděl City.
Jedním z prvních tu bude zmenšený
model Ústeckého kraje na ploše 60
čtverečních metrů, celková plocha
kolejiště bude v několika podlažích
mít několik tisíc m2. Za dominantu
modelu našeho kraje byla vybrána
památná hora Říp s rotundou sv. Jiří.
Hora bude tedy vévodit modelu
kraje, budou na něm ale také velké řeky, v menším měřítku např.
děčínské nebo ústecké nádraží,
mostecký Hipodrom atd. „Slavnostní zahájení provozu“ železničního
modelu ÚK se dle informací organizátorů předpokládá asi počátkem
nebo v polovině října v Praze. Veškeré další podrobnosti naleznete na
www.kralovstvi-zeleznic.cz.
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Kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Dějiny udatného českého národa, od 3. září až do 24. října,
kostel sv. Kateřiny. Obří historické
leporelo.
Jirkov očima Ernsta Hennricha,
od 5. září až do 7. listopadu, gymnázium. Tajemství skicáků jirkovského učitele.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Umělecká beseda – Věčná
pomíjivost, až do 27. září 2009,
v prostorách bývalého jezuitského
kostela Zvěstování Panně Marii
v Litoměřicích. Výstava představí tvorbu vybrané skupiny členů
výtvarného odboru Umělecké
besedy.
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
Darwin Now, až do 25. září,
V. Hradební 49. Putovní výstava ke
200. výročí od narození Charlese

Darwina uspořádána ve spolupráci
s British Council UK.
Ústečtí skauti 1968 – 1970, až do
29. září, W. Churchilla 3. Výstava
uspořádaná ve spolupráci s Junákem, svazem skautů a skautek ke
Dnům evropského dědictví.
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.
Zmizelé Teplice ve fotograﬁi, od
11. září do 1. listopadu, výstavní
místnosti. Výstava představí místa v Teplicích dnes již neexistující
nebo postupem doby natolik zničená, že neplní svůj původní účel.
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek
10. 9. v 17:00 hodin.

Další způsob rozhodování o vítězi
je pomocí hromadných hlasovacích
Od 1. srpna do 10. října můžete archů, které si mohou objednat
vybrat jednoho ze dvanácti ﬁnalis- zájemci na internetových stránkách
tů oblíbené celostátní ankety Strom www.stromzivota.cz/anketa.
Žeberská lípa je název lípy srdroku 2009, kterou každoročně
pořádá Nadace Partnerství. Ústec- čité, která je nejstarším stromem
ký kraj v anketě zastupuje zajímavá v okrese Most. Její stáří se odhaŽeberská lípa. Podpořte své favority duje na 700 – 750 let. Roste na
a přispějte tak do veřejné sbírky, jejíž úpatí Krušných hor na jižní hranici
výtěžek směřuje na výsadby nových Národní přírodní rezervace Jezerka
stromů. Příznivci lípy mohou strom na levém břehu Vesnického potopodpořit zasláním dárcovské SMS ka, zhruba 2,2 km jihozápadně od
ve tvaru DMS STROM3 na telefonní zámku Jezeří. Obvod jejího kmene
číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, měří nad zemí 7,7 m a v hlavní
na výsadbu stromů poputuje 27 Kč. koruně čtyři metry.
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ně výroby a instalací 393 hnědých
tabulí k dvaapadesáti turistickým
cílům byl podpořen částkou téměř
6,5 mil. Kč z evropských peněz
(Regionální operační program
Severozápad), sám Ústecký kraj
na něj věnuje ze svého rozpočtu
přes půl milionu. Mezi kulturními
a turistickými zajímavostmi budou
místa ve všech sedmi okresech kraje. Podrobněji se k tomuto potřebnému projektu vrátíme v zářijovém
čísle našich novin. Zatím jedna
ukázka…

V

ada návštěvníků přijíždí do
našeho kraje a mnohdy se
nemůže na dálnici nebo významnějších komunikacích orientovat,
kudy že to je nejblíže k té které
pamětihodnosti, jaká cesta je nejkratší třeba k unikátním pískovcům na Labem nebo na proslavené
hrady a zámky. Postupně dochází
i v našem kraji k nápravě tohoto
nedostatku a významnou měrou
tomu napomůže i projekt kulturně
-turistického značení na silnicích
I. – III tříd a na D 8. Projekt včet-

100

J

Kudy k turistickým zajímavostem

Ř

Modelu železnice
bude vévodit
Říp

Na revitalizaci celého objektu,
která zahrnuje i renovaci kompletního technického zařízení, včetně
pomocného náhonu – spalovacího motoru ﬁrmy Laurin & Klement, byla v roce 2008 v rámci
Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje poskytnuta dotace ve
výši 400 tis. Kč, přičemž celkové
náklady na tuto etapu převýšily
600 tisíc korun.
Napište nám, co je na obrázku
a ve které obci památka leží.
Správné odpovědi posílejte do
pondělí 21. září 2009 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 48, 400 02 Ústí n.L.,
nebo na e-mail: poupetova.s@
kr-ustecky.cz. Soutěžíme o tři
publikace Českého středohoří
s fotograﬁemi Ludmily Hájkové.

FO
TO
K

ástupce a náměstek hejtmanky
Ústeckého kraje Pavel Kouda se
zúčastnil 16. srpna zahájení nultého ročníku tábora Lesná 09, který
je součástí projektu „Vybudování
zázemí pro děti a realizace letního
tábora“, pořádaného s ﬁnanční
podporou Ústeckého kraje, konkrétně s dotací z Fondu hejtmanky ÚK.
Tábor je zaměřen na výuku environmentu a anglického jazyka pod
vedením zkušených lektorek, mezi
osmnácti „táborníky“ jsou děti od
3 do 12 let. Čeká je výuka především v přírodě obohacená o spoustu
poznávacích her jako je stopování
zvěře, výroba herbáře, malování na
kameny a jiné přírodní materiály,
odlévání stop zvířat ze sádry, výroba
závěsných obrázků z různých druhů
stromů a pozorování noční krajiny
daleko od civilizace.
Celkový projekt řeší 1. etapu
výstavby interaktivního dětského hřiště, které je součástí Kruš- Lesná, o. p. s. a vhodně doplňuje
nohorského arboreta při Vzdě- zážitkově vzdělávací nabídku pro
lávacím a rekreačním centru širokou veřejnost.

O

tázka z naší červencové křížovky zněla: Obec a město, kde
se v našem kraji nejvíce třídí
odpad. Správně odpověděli ti, kteří si v článku o vyhlášení soutěže
Skleněná popelnice přečetli, že zvítězila Česká Kamenice mezi městy
a Doubice mezi obcemi. Z velkého
množství mailů a korespondenčních lístků jsme vylosovali tři, a na
nich byli tito odesílatelé a zároveň
výherci hezké knižní ceny: Vratislav Hora z Libkovic u Roudnice
n. L., Alena Najmanová z Teplic
a Iva Štefanová z Horního Jiřetína.

Chcete-li i vy 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 14. září 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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