VŠEM OBČANŮM ÚSTECKÉHO KRAJE

Terezín – oživení
historických památek

Čínská delegace
z provincie An-chuej

O unikátním a vzorovém projektu – čtěte na str. 3

Několikadenní návštěva v našem kraji – čtěte na str. 5
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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři Krajských
novin Ústeckého kraje,
dostávají se vám do rukou
zářijové noviny, které vydává Ústecký kraj a věřím, že si
v nich i v tomto podzimním
období přečtete potřebné
informace o práci krajské
samosprávy, o činnosti krajského úřadu i dalších zajímavostech, které se v uplynulém
měsíc odehrály v našem společném domově – v Ústeckém
kraji. Naše – a vaše – krajské
noviny se vám po dubnové
„premiéře“ dostaly zdarma
opět až do vašich domovů a mohu vám říci, že jsem
potěšena vědomím, že do statisíců rodin našeho regionu
přijde alespoň touto cestou
Ústecký kraj. Věřím, že přivítáte články o navázání naší
spolupráce s čínskou provincií
An-chuej, jež by měla přinést
prospěch i pro řadu zdejších
podnikatelů či ﬁrem a také
pro další oblasti našeho života. V materiálu o projektu
Terezín – oživení historických
památek vám jistě neunikne,
že půlmiliardy korun přijde
do tohoto města, respektive na obnovu řady památek
a jejich postupné zapojení do
cestovního ruchu a turistiky.
A nejen to – Terezín má šanci stát se důležitým centrem
vzdělávání včetně vysokého
školství, kultury a věd a také
symbolem české a německé
spolupráce a snahy napravit
škody napáchané v dávném
období holocaustu.
Nechci vám anoncovat všechny články, ale ráda bych, abyste si o Ústeckém kraji přečetli
co nejvíce a také nám vyjádřili
vaše postoje, touhy, ale také
třeba stížnosti na věci, které,
dle vás a i přes snahu krajských politiků a pracovníků
krajského úřadu, nefungují
jak by měly.
Hezký a ještě hezčí podzim
plný slunce a naděje vám
všem přeje

Jana Vaňhová

Dožínky zatím pořád radostné

A

čkoliv bylo v sobotu 19. září
plno na veletrhu v Litoměřicích, přesto i v Peruci na Lounsku
nebylo při druhých krajských dožínkách Ústeckého kraje téměř k hnutí. Občané tohoto kraje i návštěvníci
snad z celých Čech měli co obdivo-

vat ve vydařeném sklonku léta. Přehlídka staré zemědělské sklizňové
techniky, hudba a tanec, výstavy
drobných pěstitelů, ale také ušlechtilé dívky na nádherných koních
(nebo obráceně) a samozřejmě
nechyběla ani píseň o kolečku, kte-

Společně proti extremismu

H

ejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová svolala mezinárodní bezpečnostní konferenci pod názvem „Společně proti
extremismu“, která má řešit
sílící vliv extremismu nejen na
území České republiky. Na zámku Červený Hrádek u Jirkova se
ve čtvrtek 1. října sejdou odborníci na problematiku spojenou
s řešením extremismu, bezpečnosti a sociálního napětí. Konference se uskuteční pod záštitou
ministra vnitra Martina Peciny.
Podle hejtmanky Ústeckého
kraje Jany Vaňhové nelze řešit
problematiku extremismu nekoncepčně a odtržitě pouze v jednotlivých oblastech, ale úspěšné
řešení je možné nalézt jen v komplexním přístupu. Společnou dis-

kuzí chce poukázat na vznik, projevy, příčiny a návaznosti výskytu
tohoto sociálně patologického
jevu. Výstupem konference bude
mimo jiné tzv. „minimanuál“,
který poskytne městům a obcím
návod jak postupovat a kam se
obrátit s žádostí o pomoc v boji
proti extremismu.
V průběhu bezpečnostní konference vystoupí se svými příspěvky představitelé ministerstva vnitra, ministerstva práce a sociálních
věcí, Police ČR a další zástupci
státní správy a samosprávy. Do
diskuse se se svými vystoupeními zapojí také významní vědci
a politologové. Hostem bude
Bernd Merbitz, zemský policejní
prezident ze Svobodného státu
Sasko ze sousedního Německa.

Mistrovství dobrovolných hasičů
K

rajské město patřilo od 18.
do 20. září Mistrovství České
republiky družstev sborů Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Pod záštitou krajské hejtmanky
a primátora města Ústí nad Labem
přijelo na bukovský městský stadion soutěžit několik set dobrovolných hasičů ze všech krajů naší
země. Muži i ženy bojovali o poháry a další „medailová“ umístnění
například v bězích na 100 metrů
s překážkami, ve štafetách 4 x
100 m a nejzajímavější disciplinou
byly tradiční požární útoky. Součástí českého mistrovství byla už
od srpna výstava o historii hasičství
v ústeckém Paláci Zdar a v rámci
slavnostního zahájení také přehlídka hasičské techniky. U příležitosti konání této významné soutěže
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ocenila hejtmanka Jana Vaňhová
práci dobrovolných hasičů v době
mimořádných událostí, při nichž se
složkami Integrovaného záchranného systému zachraňují lidské

životy i majetek občanů. Předsedovi ústeckého krajského sdružení
SH ČMS Pavlu Doubravovi předala
také standardu, kterou jim věnoval
Ústecký kraj (na snímku).

ré se synkovi polámalo, dožínkové
kytice a věnce utkané z darů letních polí zdejšího kraje. Celokrajské
dožínky proběhly opět v režii Ústeckého kraje, městyse Peruce a tamního zemědělského družstva a také
Agrární komory Ústeckého kraje.
Projevů bylo nepočítaně, ale všechny spojovalo v podstatě jediné:

vděk a úcta práci zemědělců a hlavně pěstitelů obilí, kteří se starají
i přes ty nekonečné problémy o to,
aby bylo co jíst. O obtížích se mluvilo, ale bez výhružek, s nadějí, že by
jednou mohlo být lépe i na našich
vesnicích, na polích a v sadech, na
vinicích a chmelnicích, ve stájích;
v zemědělství. V Peruci se spíše

zpívalo a tancovalo a popíjelo,
o dotacích, výkupních cenách, politice Evropské unie a vnitropolitické
situaci se skoro mlčelo. Celokrajské
dožínky i přes napjatý rozpočet
podpořil ﬁnančně také Ústecký kraj
i dlouhá řada sponzorů, bez kterých
by to v Peruci tak krásný a zábavný
den asi nebyl…

Anketa Dopravce roku 2009 odstartovala
Hlasujte a získejte roční jízdné zdarma

O

d úterý 15. září mohou cestující již podruhé hodnotit služby
dopravních podniků na území Ústeckého kraje a vyhrát
celoroční jízdné zdarma. Deset
vylosovaných získá bezplatné
roční jízdné u svého dopravce.
Ústecký kraj oﬁciálně vyhlásil již
druhý ročník této ankety, která
má zjistit spokojenost cestujících
s kvalitou veřejné dopravy v kraji.

Do ankety byli nominování všichni
dopravci, kteří mají s krajem uzav-

řenou smlouvu o závazku veřejné
služby na zabezpečení dopravy.

O titul „Dopravce roku 2009 Ústeckého kraje“ se utká dvanáct dopravců. Soupeřit budou v hlavní
kategorii a ve třech vedlejších
kategoriích – spolehlivost, jednání dopravní obsluhy, pohodlí
a čistota dopravních prostředků. Zvláštní cenu udělí porota,
složená z řad dopravních odborníků a zástupců Ústeckého kraje.
Pokračování na str. 2

Šest nejlepších potravinářských výrobků kraje
V

rámci prvního dne 33. veletrhu
Zahrada Čech v Litoměřicích
byly slavnostně 18. září vyhlášeny
výsledky druhého ročníku soutěže
Nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje pro rok 2009 –
Kraj Přemysla Oráče. Kromě řady
zvláštních uznání a mimořádných
ocenění bylo nejvyšším certiﬁkátem
oceněno šest výrobků (dvě kategorie nebyly obeslány), které se po
celý další rok budou pyšnit
titulem nejlepšího výrobku našeho kraje. Soutěž vyhlásil Ústecký
kraj, spolupořádaly
ji agrární a zemědělské instituce
kraje a přihlášené
výrobky hodnotila
odborná komise.
Vítězové: Mlýnské
a pekárenské výrobky: Snikersový dort –
výrobce Kremex Ústí n.L.;
Mléko a mléčné výrobky:

Držkovický
bochník
okáč Bio
– Jakub
Laušman,
Držkovice;
Alkoholické
nápoje
včetně

piva: Pivo Kocour IPA – Pivovar
Kocour Varnsdorf; Šunka, salámy,
klobásy, párky: Kuřecí šunka Kubíček – Jaroslav Radoš, Lom u Mostu;
Ostatní masné výrobky: Staročeská
paštika s mandlemi – Procházka
s.r.o., Roudnice n. L.; Ostatní potravinářské výroby: Brambory v pohodě
ve slupce – Bramborárna Bukovice.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Na svém 26. zasedání rozhodla
Rada Ústeckého kraje
● o použití Veřejné sbírky konto
povodeň Děčínsko 2009 s celkovým
objemem 763 912 Kč na odstraňování škod na majetku osob a organizací
na území Ústeckého kraje pro účely
financování oprav silnic II. a III. třídy
postižených povodní;
● doporučila zastupitelstvu rozhodnout o vyhlášení dotačních
programů Podpora vybraných
služeb zdravotní péče a program
Podpora sociálních služeb a aktivit
zaměřených na podporu rodiny;
● schválila podání žádosti o dotaci a realizaci projektu „Zpracování
analýz rizika starých ekologických
zátěží“ v rámci Operačního programu Životní prostředí. Akce bude
realizována s použitím podpory
z Operačního programu Životní
prostředí se spoluúčastí kraje ve
výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů. Financování projektu bude zajištěno z prostředků
Fondu rozvoje Ústeckého kraje.
Termín pro 1. etapu: 31. prosince
roku 2010;
● vzala na vědomí plán péče
o zvláště chráněné území. Hlavními předměty ochrany jsou populace tisu červeného, význačné
paleontologické naleziště a geologický výtvor. Dlouhodobý cíl péče
spočívá v zachování významného

paleontologického naleziště Bechlejovické stěny. Náklady představují celkem 538 500 Kč;
● rada doporučila zastupitelstvu
rozhodnout o vyhlášení dotačního programu Podpory zdravotních
a sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny. Dotační programy podpoří ve zdravotní
oblasti zajištění zdravotní péče
nehrazené ze zdravotního pojištění
v rámci programů hospicové péče,
programy léčby osob závislých na
drogách a ostatních návykových
látkách a akutně intoxikovaných,
programy prevence HIV/AIDS a programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve
zdravotnických zařízeních v oblasti
sociální zajištění pěstounské péče;
● členové rady schválili zapojení Ústeckého kraje v pozici neﬁnančního partnera do projektu
„CZECHTECHYes“, jehož předkladatelem je Centrum vzdělanosti
Libereckého kraje. Česká republika
se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovních sil
v technických oborech, klasickými
řemeslnými profesemi počínaje
a vysoce kvaliﬁkovanými pracovníky v technických oborech konče.
Cílem projektu je zavedení systémové podpory sledující zvýšení
zájmu školáků a studentů střeních
škol o technické obory.

Navštívili nás

Můj názor

Jak hodnotíte úspory Ústeckého kraje v souvislosti s propadem daňových příjmů
v letošním roce? Jsou, podle vás, přijatá opatření dostatečně razantní?
Jaroslav
Komínek
(KSČM)
zastupitel,
člen ﬁnanční
komise rady
kraje

Myslím si, že opatření jsou adekvátní vůči situaci a vůči postavení
kraje. Kraj si může dovolit pozastavit například investiční akce
– na rozdíl od státu, který by měl
právě investice podporovat a tím
zabezpečovat tok ﬁnancí. Kraj se
v tomto musí chovat jako dobrý
hospodář, který když prostě nemá,
tak nemůže dát a k tomu musí
přehodnotit své aktivity. Na rozdíl od předcházejících krajských
zastupitelstev musíme řešit situaci,
se kterou se zatím nikdo nesetkal
a nástup tohoto zastupitelstva je
právě proto velmi problematický.
Kroky kraje vítám a také jsem je
na jednání zastupitelstva podpořil. Myslím, že jsou odpovídající
stavu a situaci, jestli jsou dostatečně razantní ukáže budoucnost.
Momentálně se ukazuje, že účinná
jsou a to je podstatné.
Karel
Novotný
(ČSSD)
zastupitel,
předseda ﬁnanční komise rady
kraje a člen
ﬁnančního
výboru
zastupitelstva

D

o Ústeckého kraje zavítal v polovině září zemský
rada okresu Saského Švýcarska
– Východního Krušnohoří Michael
Geisler. S hejtmankou kraje Janou
Vaňhovou hovořili o povodních
a ochraně před přírodními katastrofami, o regionální dopravě,
zvláště o železničním přechodu
hranic Sebnitz – Dolní Poustevna.
Podrobně samozřejmě společně
zhodnotili dosavadní přeshraniční spolupráci celého Svobodného
státu Sasko s Ústeckým krajem
i vývoj turismu a výměny zboží
a osob. Obě strany chtějí spolupracovat zvláště v oblastech cestovního ruchu, hospodářství, dopravní

infrastruktury, zemědělství a lesnictví, rozvoje venkova, záchranářství
či životního prostředí, ale také ve
zdravotnictví a sociálních věcech,
kultuře, vědě a sportu. Cílem spolupráce je rozvíjet výměnu informací a zkušeností v uvedených
oblastech a společně přispět k rozvoji regionálního plánování. V současné době pokračuje přeshraniční
spolupráce s využíváním programů
Evropské unie i jejích ﬁnančních
prostředků. Tématem rozhovoru
Jany Vaňhové a Michaela Geislera byla rovněž snaha o budoucí
zapsání Českosaského Švýcarska
do seznamu přírodních památek
UNESCO.

Aktuality • Informace
Týden sociálních služeb
J

ana Ryšánková, členka rady
kraje s gescí za oblast sociálních služeb:
Ústecký
kraj se připojil k celostátní akci Týden
sociálních
služeb, která se v celé
naší
zemi
uskuteční
v první říjnové dekádě.
Považujeme
za
důležité
otevřít ještě
více všechna
naše zařízení široké veřejnosti, zviditelnit aktivity našich uživatelů
a zaměstnanců, a spolu s ostatními neziskovými poskytovateli
služeb veřejnosti ukázat, že kvalita
a úroveň sociálních služeb zaznamenaly od devadesátých let minulého století výrazné změny. Mnoha
lidem ještě dnes při termínu sociální služby vyvstanou na mysl mnoholůžkové ústavní pokoje, klecová
lůžka a jiná „mediálně“ vděčná
témata. Práce v sociálních služ-

bách je stále podceňována, není
vnímána jako prestižní obor a lidé,
kteří v tomto sektoru pracují, patří
mezi nejhůře odměňované skupiny obyvatel v České republice.
Máme v úmyslu tuto negativní
nálepku setřít a seznámit širokou
veřejnost s nabídkou kvalitních
služeb v našem regionu. Troufám
si říci, že každá rodina se v průběhu života dostane do situace, kdy
je nucena pro své blízké vyhledat
sociální službu s patřičnou odbornou
péčí.
Chceme
upozornit
na nepostradatelnost
kvalitního
a dostupného systému
sociálních služeb v každé moderní vyspělé společnosti. Chceme
současně upozornit i na negativa,
nekoncepční a nedostatečné ﬁnancování ze strany státu, které může
mít již brzy za následek kolaps sociálních služeb v České republice.
Podrobnosti o akci Týdne sociálních služeb i s termíny otevření
jednotlivých zařízení v Ústeckém
kraji si můžete přečíst na stránkách www.kr-ustecky.cz.

Jedním z mnoha opatření bude
významná úspora pro organizace
Ústeckého kraje, a to ve věci výběrového řízení na dodávky silové
elektřiny. Jedná se o přibližně 170
organizací, jichž je Ústecký kraj zřizovatelem. Na počátku října proběhne výběrové řízení a následně
elektronická aukce, která by mohla
významně zlevnit dodávky silové
elektřiny pro příští rok, na rok 2010.
Přesná čísla budeme znát v dru-

hé polovině října. Další náměty na Petr Fiala
úspory již společně připravujeme. (ODS)
Budou předloženy nejdříve k pro- zastupitel,
jednání ve Finanční komisi, posléze předseda
v Radě kraje. Nejde ani tak o velikost ﬁnančního
razance, jako o efektivnost a opti- výboru
malizaci veškerých nákladů. Dnes zastupitelstva
tato doba dává možnosti přechodu
na levnější a úspornější technologie.
Máme možnost nasměrovat veškeré
nákladové položky kraje na úsporKdyž jsme byli počátkem letošního
nější režim a to i dlouhodobě. A při roku postaveni před fakt, že Ústecký
rozumných investicích, k čemuž má kraj bude mít v tomto roce k disposloužit i investiční úvěr.
zici o 670 milionů korun méně, než
Ostatní ﬁnanční toky a následná předpokládá jeho schválený rozpoopatření nelze předvídat, pravdou čet, schválili jsme v rámci krajského
a skutečností ale je to, že s nižší hospodaření řadu úsporných opatdaňovou výtěžností musíme zcela ření. Na provozu šetří krajský úřad
jistě počítat. Prostě a jasně – chod i příspěvkové organizace, zastavili
a provoz krajského úřadu a veške- jsme čerpání rezerv, znovu posourých organizací kraje se musí zlevnit dili nezbytnost investic a velkých
a zefektivnit. Zvláště chod a provoz oprav. Výsledkem je úspora přibližpříspěvkových organizacích kraje, ně 370 milionů korun. Je to částka
byť jde a v budoucnu půjde o opat- nemalá, ovšem přesto Ústecký kraj
ření ne vždy populární.
ušetřil o 300 milionů méně, než

je potřeba. Z toho vyplývá jediné,
nešetřil dost razantně a bude potřeba dále škrtat. Znovu bychom se
měli podívat především na provozní
výdaje úřadu a krajských organizací. Úspory v této oblasti jsou možné
a občané je pocítí nejméně. Objem
peněz, které musíme „najít“, bude
vyžadovat i další škrty. Zastávám
však názor, že investice do krajského majetku by se neměly omezovat plošně, bude ovšem nutné
zhodnotit, zda některé není možné
odsunout nebo zeštíhlit. Najít takové úspory nebude lehké, řada akcí
už je zasmluvněná a jako takové je
není možné jednoduše utnout.
Při hledání úspor musíme mít
především na paměti následující
– kraj je tu pro občany, plní řadu
důležitých úloh z oblasti školství
a zdravotnictví, zajišťuje sociální péči i veřejnou dopravu. Plnění
povinností vůči občanům nesmí
naše úsporná opatření ohrozit.

Anketa Dopravce roku 2009 odstartovala
Hlasujte a získejte roční jízdné zdarma
Pokračování ze str. 1
Letošní novinou je rozšíření nominovaných dopravců o České dráhy, a.s., které se rovněž podílejí na
veřejné dopravě v kraji. „Sama jsem
zvědavá na výsledky ankety, zajímavé může být umístění železniční
dopravy v porovnání s autobusovými přepravci,“ uvedla k vyhlášení
ankety hejtmanka Ústeckého kraje
a předsedkyně odborné poroty Jana
Vaňhová a dodala, že pro dopravce
se anketa stala prestižní událostí.
„Pro výherce loňské ankety je čest
užívat titul Dopravce roku, deklarují
tím vysokou úroveň poskytovaných
služeb.“ Připomeňme, že v loňském prvním ročníku hlasovalo více

než 700 cestujících. Vítězem hlavní
kategorie se stala společnost ČSAD
Semily, a.s.
Krajský úřad Ústeckého kraje, který je vyhlašovatelem ankety, deklaruje širokou možnost způsobu hlasování. „Nejjednodušší je hlasovat
prostřednictvím webových stránek
kraje www.dopravceroku.cz. V loňském roce tuto cestu využila převážná většina hlasujících,“ uvedla Jana
Vaňhová. Cestující mohou rovněž
vyplnit tištěný anketní lístek a odevzdat jej do sběrných boxů na vybraných městských úřadech, v informačních kancelářích dopravců nebo
na určených stanicích Českých drah.
Anketní lístek naleznete na vyjmenovaných místech, ve vydání čtr-

náctideníku Metropol a v krajských
novinách Ústeckého kraje. V neposlední řadě je možné v těchto novinách zveřejněný lístek
vystřihnout, vyplnit a poslat jej
poštou na adresu organizátora
soutěže (Mather PR, U Průhonu
13, 170 00 Praha 7). Hlasovací boxy
a anketní lístky jsou umístěny v těchto informačních kancelářích městských úřadů: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov,
Louny, Lovosice, Most, Podbořany,
Roudnice n. L., Rumburk, Teplice,
Ústí n. L., Varnsdorf a Žatec.
Podrobnější informace naleznete
na www.dopravceroku.cz. Vyslovte svůj názor. Hlasovat můžete až
do 30. října 2009.

✃
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DPÚK
– jako čertík
z krabičky
K

dyž na krajský úřad dorazila
zásilka s potěšujícím verdiktem
Ministerstva vnitra ČR, který potvrdil oprávněnost výpovědi DPÚK
(bývalý Dopravní podnik Ústeckého
kraje), člověk neznalý problematiky
by si mohl myslet, že spor je deﬁnitivně u konce. Bohužel tomu tak
není a další požadavky a výhrůžky
DPÚK na nás budou vyskakovat
jako čertík z krabičky.
Kraj před ministerstvem obhájil své
důvody, které jej vedly před třemi
lety k vypovězení smlouvy. Stáli jsme
tehdy před těžkým rozhodnutím,
nechat se vydírat a ustoupit tlaku
monopolního dopravce, nebo se
těmto nátlakovým praktikám hraničícím s vydíráním důrazně a jednou
provždy postavit. Rozhodli jsme se
zodpovědně pro druhou variantu
a rozhodli jsme se správně. Odvolání DPÚK ke správnímu řízení není
překvapením. Je to smutné, protože
většina obyvatel tento spor vnímá
jako mrtvý a věřím, že s odstupem
času náš postup v naprosté většině
schvalují, zatímco neomalené chování monopolního dopravce odsuzují
i občané jiných krajů. Koneckonců
nešlo o nic méně než o peníze všech
občanů Ústeckého kraje.
Dnes dopravní obslužnost na
území Ústeckého kraje zajišťuje 11
autobusových dopravců a průměrná
cena účtovaná kraji je o čtvrtinu nižší
než požadoval DPÚK v roce 2006.
Čertík z krabičky asi ještě párkrát
vyskočí, ale bude vyskakovat stále
méně a méně. A jednoho dne už si
ho nikdo ani nevšimne.
Jiří Šulc,
radní Ústeckého kraje pro
oblast dopravy

V
D
V

*Podpisem a odevzdáním tohoto anketního lístku udělujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a použitím
telefonního čísla v rozsahu a způsobem dle článku 8. podrobných pravidel ankety Dopravce roku 2009.
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Projekt oživení historických památek v Terezíně
zájmové sdružení právnických osob.
Nese název Terezín – město změny,“ říká hejtmanka Jana Vaňhová,
„a bude dělat vše pro to, aby se
v tomto významném historickém
městě našeho regionu uskutečnil
zcela unikátní a v rámci celé naší
země vzorový projekt oživení historických památek. Pan ministr hodnotil náš společný záměr s mimořád-

ným porozuměním a všichni jsme se
přesvědčili, že o něm také hodně ví
a bude ho všemožně podporovat.“
Ministr Václav Riedlbauch si
v doprovodu hejtmanky, starostky
Terezína Růženy Čechové a dalších
představitelů kraje, města a odborných institucí prohlédl dva z objektů pevnostního opevnění Terezína
– Jízdárnu, která bude sloužit kon-

certům a dalším kulturním akcím
a bude v něm Institut Rafaela
Schächtera, a Kavalír 2, v něž má
být mimo jiné expozice dělostřeleckého muzea. Dalšími památkami,
zařazenými do zmíněného projektu
jsou Weiserův dům, Dělostřelecká
kasárna a zbrojnice a konečně Retranchement 5 (objekty jsou zvýrazněny na dolním plánku). V nej-

bližších týdnech předloží zájmové
sdružení žádost na Ministerstvo
kultury ČR podloženou záměry,
smlouvami s partnerskými organizacemi (vysoké školy, instituty, spolky) a dalšími potřebnými záležitostmi. Cílem je získat z Integrovaného
operačního programu částku pěti
set milionů korun na opravy, revitalizaci a budoucí využití objektů.

M

inistr kultury Vlády České
republiky Prof. Václav Riedlbauch přijal pozvání hejtmanky Jany
Vaňhové a první zářijový den navštívil Ústecký kraj. S krajskou političkou jednal o společném projektu
Centrum kulturního dědictví, který
hodlá realizovat Univerzita J.E. Purkyně nebo o investicích do rekonstrukce zámku Nový Hrad v Jimlíně,
který je v majetku kraje a využívá
při tom vedle peněz z krajského
rozpočtu například zdrojů z fondů
EHS/Norsko. Jednání s ministrem
a jeho členy doprovodu byli přítomni také členové rady kraje Jana
Ryšánková (s gescí mj. za kulturu a
památkovou péči a zároveň garant
celého projektu) a Petr Jakubec
(školství) nebo představitelé ústecké univerzity a některých odborů
krajského úřadu.
Zásadním programem návštěvy
ministra Riedlbaucha ovšem byla
návštěva města Terezína. Tady,
jak známo, bude zahájen projekt
s názvem Terezín – oživení historických památek. „Nedávno založil
Ústecký kraj s městem Terezín Panoramatická mapa Terezína. A – Jízdárna, B – Kavalír 2, C – Weiserův dům, D – Dělostřelecká kasárna a zbrojnice, E – Retranchement 5.
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Kraj s lepšími vyhlídkami
N

a hradě Střekově byla nedávno
podepsána Deklarace o spolupráci při vytváření lepších vyhlídek
v Ústeckém kraji. Slavnostního aktu
se zúčastnili hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová, rektorka Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem Iva Ritschelová
a předseda představenstva a generální
ředitel Severočeských dolů Jan
Demjanovič.

P

rojekt Zelená síť Krušné hory se
snaží propojit turistické a ekonomicko-sídelní využití Krušných
hor s ochranou přírody. Řešitelský
tým Fakulty životního prostředí
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem začal v letošním roce hledat vhodné
lokality k botanickému,
zoologickému a hydrologickému sledování.
Pro hydrologické sledování bylo
vybráno povodí Černého potoka
u Adolfova v Krušných horách.
Zde v letošním roce pod vedením
Agentury ochrany přírody a krajiny
začal projekt revitalizace Černého
potoka pro zlepšení podmínek pro
rozvoj místního ekosystému. Studenti Fakulty životního prostředí se
podílejí na revitalizaci v rámci svých
bakalářských prací. Druhou začínající zajímavou aktivitou je pomoc

B

Nakladatelství M’PLAN Mariánské Lázně

Šestadvacet milionů na regulační poplatky

M

ožnosti úhrady regulačních
poplatků Ústeckým krajem
Jedním z cílů Ústeckého kraje ci při vytváření lepších vyhlídek pro využili pacienti v našem kraji za
v rámci České republiky je zvyšo- Ústecký kraj bude dlouhodobou období od začátku platnosti Veřejnévání vzdělanostní struktury oby- podporou vzdělanosti v kraji a pove- ho příslibu, tedy od letošního 1. únovatelstva. „Dosažení tohoto cíle de k viditelné, zřetelné a pozitivní ra již v 150 740 případech. Občané
je dlouhodobá záležitost. Je proto přeměně Ústeckého kraje v kraj Ústeckého kraje tak stále mohou
nutné, aby byla poskytnuta pomoc s lepší vyhlídkou pro budoucí gene- zdarma čerpat zdravotní péči ve
novým generacím k lepším vzděla- race obyvatel, které zde žijí a budou všech odštěpných závodech společnostním vyhlídžít,“ vysvětlila podstatu deklarace nosti Krajské zdravotní, a.s. – Nemockám. Deklarace
hejtmanka Ústeckého kraje
o spolupráJana Vaňhová.

nici Děčín, Chomutov, Most, Teplice
a Masarykově nemocnici v Ústí n.L.,
dále pak v Nemocnicích následné
péče v Mostě a Ryjicích a Psychiatrické léčebně v Petrohradě.
Největší zájem mezi pacienty je
o úhradu regulačního poplatku ve
výši 30 Kč, čehož pacienti v období od 1. února do 31. srpna využili v 75 103 případech, 60 Kč za

den hospitalizace – 50 907 krát
a poplatek 90 korun za návštěvu
pohotovostní ambulance zaplatil
kraj v 24 730 případech. Celková výše ﬁnančních prostředků,
které tak uhradil za pacienty, je
26 081 780 Kč, což je 66 % všech
vyúčtovaných regulačních poplatků ve zmiňovaných zdravotnických
zařízeních kraje.

Záchranáře vysazuje vrtulník

B

ezpečností rada Ústeckého
kraje (BRÚK) je svolávána
její předsedkyní Janou Vaňhovou čtyřikrát ročně a po mimořádném zasedání v době nedávných červencových povodní se
sešla podle plánu také ve čtvrtek
18. září. Pravidelná hodnocení bezpečností situace v oblasti
ochrany majetku a životů našich
spoluobčanů probíhají za účasti
představitelů všech složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje, kam patří policie, hasiči, armáda nebo Zdravotnická záchranná služba ÚK (ZZS).
Právě její ředitel Ilja Deyl vyjádřil

Zelená síť Krušné hory
obci Petrovice s přípravou naučné
stezky v okolí vrchu Špičák.
Krušné hory jako velice krásná,
zajímavá a stále opomíjená oblast si
vyžadují větší zpřístupnění a propagaci pro turistické využití. Proto bude
také hlavním výstupem projektu
barevná reprezentativní česko-německá
publikace o přírodě Krušných
hor. Hlavním cílem projektu Zelená
síť Krušné hory, který je realizován
v úzké součinnosti s Ústeckým krajem, je najít synergii mezi ochranou
přírody, turistickým a zemědělským
využitím těchto hor. Aktivity na české straně jsou koordinovány s prací
německých kolegů z Leibniz-Institut
für ökologische Raumentwicklung,
který je lead partnerem projektu.
Hlavním koordinátorem je dr. Olaf
Bastion (na snímku první zleva).
M. Neruda a J. Zahálka, UJEP

na zasedání BRÚK poděkování
Ústeckému kraji a pracovníkům
jeho krajského úřadu za to, jak
nad rámec povinností vůči své
příspěvkové organizaci pomáhají záchranářům. Díky Ústeckému
kraji tak mohli pracovníci zdravotnické záchranné služby absolvovat několik výcviků vysazovačů – záchranářů pro spolupráci
s pilotem vrtulníku při provádění
záchranných prací s použitím
lanové techniky a podvěsného zařízení vrtulníku. Ten si ZZS
z příspěvku od kraje pronajímá
u společnosti Delta a posledním
tématickým cvičením byl zářijový

výcvik nad vodní plochou jezera
Milada v Chabařovicích u Ústí
nad Labem. I díky pravidelným
výcvikům mužů v červeném se
v poslední době podařilo Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje pomoci čtyřem osobám,
které se dostaly do problémů při
zdánlivě nevinné vycházce do
skalního a běžné záchranářské
technice nedostupného terénu.
Tři úspěšné zásahy vysazovačů
byly u Pravčické brány, v Tiských
stěnách a také na kopci Bořeň
u Bíliny. Na výcvik, ostrá námětová cvičení i zásahy dostala ZZS
příspěvek 641 tisíc korun.

Chystají se Dny české a německé kultury

J

iž jedenáctý ročník Dnů české
a německé kultury v Drážďanech
/ Ústí nad Labem a Euroregionu
Elbe / Labe se uskuteční od 30. října do 15. listopadu. Tento přeshraniční festival je na obou stranách
společných hranic tradiční pestrou
kulturní výměnou
mezi pořadateli,
umělci a publikem. V tomto roce
bude ve čtrnácti
městech v Sasku a v Ústeckém kraji
uspořádáno přes 125 akcí. Již jedenáctým rokem nabízejí Dny české
a německé kultury pestrý festivalový program sahající od koncertů
vážné hudby, jazzu, rocku a popu
přes divadlo, ﬁlm a literaturu až
po výstavy, prezentace a diskuze z oblasti politiky, hospodářství
či společnosti. Výrazným prvkem
letošního programu je minifestival
loutkového divadla.
Dny české a německé kultury
jsou v letošním roce – dvacet let
po pádu železné opony – věnovány

především kritickému ohlédnutí za
událostmi na obou stranách hranice. Umělecká sympózia, výstavy,
literární čtení, přednášky a ﬁlmy připomenou, odhalí a osvětlí revoluční dny roku 1989 a následný vývoj
obou zemí i celé Evropy.
Výstava
„Cesta
za
svobodou“
zobrazuje dramatické události na
německém velvyslanectví v Praze, odkud směli občané Německé demokratické republiky po úmorném čekání plném
nejistoty vycestovat přes Drážďany
na Západ – po této trase znovu
projede „Vlak svobody“. Aktivní
účastníci dění a pamětníci z bývalého Československa a ze Spolkové
republiky Německo budou diskutovat o této přelomové době a jejích
důsledcích. Česko-německé sympózium „Proudění/Strömungen“ se
bude po umělecké stránce zabývat
tehdejšími „Oblastmi zlomu“. (Více
na: www.dcnk.cz)
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Rozdělování peněz z ROP Severozápad je v polovině

ekonstrukce silnic, nové knihovny, modernizované školy
či rozvoj cestovního ruchu – to je
obsah některých z projektů, které
jsou v Ústeckém kraji realizovány
s podporou z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.
Dosud bylo v Ústeckém kraji mezi
112 projektů rozděleno přibližně
7 miliard korun. Celkem je v regionu soudržnosti Severozápad, tedy
v Ústeckém a Karlovarském kraji, již
uzavřeno 183 smluv o poskytnutí
dotace za přibližně 11,5 miliardy
korun. „Pod smlouvami“ je tedy asi
polovina z prostředků, které jsou
v ROP Severozápad na období 2007
– 2013 k dispozici.
Hlavní část podpořených projektů
je orientována na rozvoj měst. Ta
realizují například projekty zaměřené na modernizace knihoven či
sportovišť nebo rekonstrukce veřejných prostranství. Díky podpoře
z regionálního operačního progra-

mu se tak nové podoby dočkají
například náměstí v Krásné Lípě,
v Jílovém u Děčína nebo v Roudnici nad Labem. Díky dotaci prochází
rozsáhlou modernizací zimní stadion v Litoměřicích, vznikají nová hřiště pro základní školy Krušnohorská
a Studentská v Jirkově nebo víceúčelová sportovní hala v Kadani.
Zásadní je podpora ze Severozápadu také pro modernizaci silnic
druhé a třetí třídy. Ústecký kraj díky
podpoře z regionálního operačního
programu rekonstruuje například
silnice na trase Údlice – Kadaň
– Klášterec nad Ohří nebo Jirkov –
Otvice – Havraň. Významnou akcí je
i celková rekonstrukce silnice II/263
Česká Kamenice – Rumburk – Jiříkov. Pro rekonstrukce silnic získal
zatím Ústecký kraj z ROP Severozápad celkem 1,3 miliardy korun.
„Ústecký kraj získal evropské
peníze také pro několik projektů
zaměřených na modernizaci škol,
které zřizuje,“ říká hejtmanka Jana
Vaňhová. „Rekonstrukcí tak prochází například hlavní budova rumburského gymnázia nebo evropská
obchodní akademie v Děčíně. Nové

prostory pro výuku pak s přispěním ROP Severozápad získá třeba
ústecké gymnázium v Jateční ulici,
chomutovská integrovaná střední
škola nebo teplická konzervatoř.
Velký zájem o evropské peníze mají
také obce. Mezi úspěšné žadatele
paří například Vejprty, kde díky
dotaci vzniknou z nevyužitého
objektu bývalé polikliniky chráněné
byty nebo Obrnice, které vybudují
integrované centrum volnočasových aktivit. Podporu pro svůj projekt získalo také Velké Březno, kde
v části Valtířov ze staré pískovny
vznikne sportovně relaxační areál
s naučnou stezkou nebo Kostomlaty pod Milešovkou, které uspěly se
záměrem výstavby multifunkčního
kulturního centra.“
Nezanedbatelná část dotací z Regionálního operačního programu
Severozápad směřuje také do oblasti cestovního ruchu. S evropskou
pomocí například prochází rekonstrukcí muzeum města Ústí nad
Labem, kde vznikne nové centrum
českoněmeckých studií Collegium
Bohemicum. Další návštěvníky by
pak do regionu mohl přilákat i nový

svatostánek českého vinařství, který
vzniká s podporou Evropské unie
v Litoměřicích nebo žatecký Chrám
chmele a piva. Nové hotely a penziony vznikají s podporu ROP Severozápad například v Krásné Lípě, v Děčíně,
Ústí nad Labem nebo v Chomutově.
Podpora rozvoje cestovního ruchu
zahrnuje ale také marketingové
aktivity. S propagací tak regionální
operační program pomůže například
Českému Švýcarsku, Ústeckému kraji nebo městům Děčínu, Rumburku
či České Kamenici.
(vk)
Možnost získat podporu
z Regionálního operačního programu Severozápad
je pro žadatele z řad obcí,
měst, neziskových organizací i podnikatelů stále otevřená. Připravují se další výzvy,
v rámci kterých bude možné
podávat do ROP Severozápad žádosti o dotace. Bližší
informace o těchto výzvách
i podrobné podmínky pro
poskytnutí dotace najdete na
www.nuts2severozapad.cz

Projekt Informační a vzdělávací centrum – Městská knihovna v Lounech.
Příjemce dotace: Město Louny, datum zahájení a ukončení realizace projektu: 1.1. 2009 – 1.3. 2011, celkové náklady: 54,347 mil. Kč, dotace
z ROP: 50,271 mil. korun.

Miliony na prevenci kriminality

Čtyřicátiny
janovského domova
Z

ci sociálně nežádoucích jevů a na
posilování pocitu bezpečí občanů.
Většina neinvestičních projektů je
zaměřena na práci s dětmi a mládeží ohroženými sociálně nežádoucími jevy, což plně koresponduje
s hlavními prioritami strategického
dokumentu kraje v oblasti prevence
– Strategie prevence kriminality na
území Ústeckého kraje na období
2009 – 2011.
Karel Giampaoli

astupitelstvo Ústeckého kraje
schválilo na svém zasedání dne
2. září další neinvestiční dotace
obcím a městům Ústeckého kraje na preventivní projekty v rámci
2. kola programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji v roce 2009.
Celkem bylo podpořeno osm projektů šesti obcí a měst v kraji. Celková dotace činí 255 tisíc korun.
V roce 2009 byla městům a obcím
Ústeckého kraje přidělena dotace
v celkové výši 6,213 milionu korun.
Města a obce do 25 tisíc obyvatel
(v rámci tzv. krajské úrovně prevence kriminality) získala dotaci
v celkové výši 3,8 mil. Kč (včetně
již zmíněných 255 tisíc z druhého
Jana Ryšánková (vpravo) předala janovskému domovu pro seniory malý kola). Městům nad tuto hranici
stromek. Už brzy by měl podle jejího přání zkrášlovat ústavní park pro (takzvaná městská úroveň prevence
kriminality) bylo poskytnuto celkem
potěchu stávajících i všem budoucím uživatelům zdejších služeb.
2,413 mil. Kč. Samotný Ústecký
očátkem září oslavili v Domo- vystoupení dětí ze ZŠ Janov (soubor kraj získal dotaci ve výši 275 tisíc Kč
vech sociálních služeb Litvínov Janováček) a klientů DSS Litvínov na dva preventivní projekty. Celkem
40. výročí od zahájení provozu a prohlédli si rovněž ergoterapeu- bylo v letošním roce podpořeno
Domova pro seniory. K této pří- tické místnosti. V nich se s klienty státní účelovou dotací 47 preventivležitosti se konal v prostorách uskutečňují po celý pracovní týden ních projektů neinvestičního i inveszařízení „Den otevřených dveří“ aktivizační činnosti.
tičního charakteru 19 měst a obcí
Dne otevřených dveří se zúčast- Ústeckého kraje. Investičních propro veřejnost. Slavnost byla zahájena úvodním projevem ředitele nili zástupci Ústeckého kraje, a to jektů bylo podpořeno celkem osm
domova Jiřího Šimůnka. Návštěv- členka rady Jana Ryšánková a člen a neinvestičních 39.
níci měli možnost prohlédnout si zastupitelstva a předseda jeho sociPreventivní projekty jsou zaměpokoje klientů a nahlédnout tak do álního výboru Petr Husák. Přítomni řeny na předcházení a omezování
jejich života. Navštívili také stravo- byli také představitelé města Litví- příležitostí páchání trestné činnosti
vací místnost, ve které se zároveň nova a další hosté ze zařízení soci- a snižování její závažnosti. Pozorv dopoledních hodinách konalo álních služeb z přilehlého okolí.
nost se zaměřuje dále na elimina- Dva snímky ukazují některé z projektů ﬁnancovaných v rámci prevence kriminality
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Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Vize přestane být snem“
Název projektu: Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa, Dokončení
rekonstrukce pavilonu A a B
Realizátor: Ústecký kraj
Finanční zdroj: Regionální operační program NUTS Severozápad
9.2. Integrovaná podpora místního rozvoje
9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Celkové náklady projektu: 52 482 077, 52 Kč
Výše dotace z ERDF + Státní rozpočet (92,5%): 46 643 549, 85 Kč
Termín realizace projektu: 29.10. 2007 – 30. 07. 2010
Partner projektu: Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa,
příspěvková organizace

Základní charakteristika a cíle projektu
Cílem předkládaného projektu je prostřednictvím rekonstrukce stávajícího areálu Domova
důchodců a Ústavu sociální péče Krásná Lípa, zejména pavilónu A a B, zvýšit kvalitu prostředí
pro život klientů a podmínky pro poskytování sociálních služeb v zařízení. V rámci projektu dojde k úpravám zvyšujícím komfort klientů a zachovávajících jejich důstojnost (bezbariérové koupelny WC, dostatečný prostor kolem lůžek pro nepohyblivé pacienty, úpravy lůžkových prostor,
hobby pracovna
pro klienty apod.).
Pohyblivým klientům a rodinným
příslušníkům všech
klientů
budou
sloužit
zrekonstruované
cesty
v areálu Domova
důchodců a ústavu sociální péče.
Prostřednictvím
rekonstrukce pavilónů dojde k výraznému zjednodušení a k efektivnější
práci s klienty.

Název projektu: Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce
v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15,silnice II/257
Realizátor: Ústecký kraj
Finanční zdroj: Regionální operační program
NUTS Severozápad
9.3. Dostupnost a dopravní obslužnost
9. 3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu
Celkové náklady projektu: 113 214 226,00 Kč
Výše dotace z ERDF + Státní rozpočet (92,5%):
102 989 477,80 Kč
Termín realizace projektu: 1.9. 2007 – 16. 12. 2009
Partner projektu: SÚS Ústeckého kraje, p.o.
Základní charakteristika a cíle projektu
Předmětem projektu je provedení stavebních prací při kompletní rekonstrukci komunikace
II. třídy č. 257 mezi obcí Kozly a městem Bílina, které zahrnují modernizaci povrchů tří úseků
vozovky. Jde o komunikaci, která je nejkratší spojnicí okresních měst Teplice a Louny s přímým
napojením na silnici I. třídy č. 13.
V současnosti po projektem řešené silnici projede denně 2500 - 4000 aut, z čeho zhruba 1/5
tvoří těžká vozidla. Tato komunikace tvoří důležitou spojnici mezi rychlostními silnicemi I. třídy
I/15 a I/13 a leží na spojnici významných regionálních aglomerací Teplic a Loun. S tím souvisí
i další důvod, proč je rekonstrukce vozovky nutná. Komunikace totiž nebyla dimenzována
na tento druh a intenzitu dopravy, a proto vysoká zátěž stavebních materiálů a čas způsobily
destrukci vozovky.
Současný stav řešených částí komunikace II. třídy číslo 257 v úseku Bílina - Kozly kvalitativně nevyhovuje a neumožňuje bezproblémový a bezpečný silniční provoz. Nutnost stavebních úprav je vyvolána především nevyhovujícím technickým stavem silnice a jejím značným
poškozením. Tato situace je způsobena zejména konstrukčními poruchami vozovky, jako jsou
ulámané okraje, vyjeté koleje, vymačkaný živičný povrch, které svědčí o celkové snížené únosnosti současné komunikace. Dále jsou v rámci rekonstrukce nutné úpravy krajnic, reproﬁlace
podélných příkopů, modernizace nevyhovujících trubních propustků a úprava sjezdů. Potřeba
rekonstrukce vzešla z aktuální situace na řešené komunikace II/257 mezi městem Bílina a obcí
Kozly. Stav a únosnost vozovky v současnosti neodpovídá stále narůstající intenzitě dopravy
a zvyšujícímu se podílu nákladních vozidel.

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Název projektu: Ústecký kraj, Chomutov,
Rekonstrukce úseku I/13 – Klášterec – Hradiště
– Rusová, silnice II/224
Realizátor: Ústecký kraj
Finanční zdroj: Regionální operační program
NUTS Severozápad
9.3. Dostupnost a dopravní obslužnost
9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu
Celkové náklady projektu: 146 907 577,83 Kč
Výše dotace z ERDF + Státní rozpočet (92,5%):
134 508 068,23 Kč
Termín realizace projektu:
01. 09. 2007 – 28. 02. 2010
Partner projektu: Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Základní charakteristika a cíle projektu
Cílem projektu je rekonstrukce silnice mezi
Kláštercem, Rusovou a Hradištěm o celkové
délce 13,022 km. Touto rekonstrukcí dojde
ke zlepšení dostupnosti části regionu Ústeckého kraje a kvalitní dopravní napojení na
nadřazenou dopravní síť. Projekt je zaměřen
na zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu
soudržnosti včetně zvýšení dostupnosti jeho
dílčích částí, v tomto případě venkovského
prostoru Krušných hor.
Začátek řešeného úseku je v Klášterci nad
Ohří na křižovatce se silnicí I/13. Dále komunikace pokračuje severním směrem přes obec
Hradiště a končí v lokalitě Rusová na křižovatce se silnicí II/223. V rámci navržených stavebních prací bude provedeno odfrézování části
stávajícího krytu, rekonstrukce lokálních poruch a položení nových vrstev vozovky. Následně
bude obnoveno stávající vodorovné dopravní značení.
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Spolupráce s Čínou získává konkrétní obrysy
Č

ínská delegace z provincie
Anhui (česky An-chuej) zavítala na sklonku srpna na několikadenní návštěvu do Ústeckého kraje.
Již delší dobu probíhá dialog mezi
českou a čínskou regionální vládou
o možné spolupráci. Jak vypadal
program návštěvy a jaký je výsledek čtyřdenních námluv? Zástupci
Ústeckého kraje spoléhají na prohlubující se diplomatické vztahy.
„Spolupráce mezi provincií Anhui
a Ústeckým krajem je na dobré cestě, věřím, že se nám ji podaří rozšiřovat také v dalších oblastech,“
uvedla hejtmanka Jana Vaňhová.
Jednání zřejmě směřují ke vzniku
kliniky čínské medicíny, která se
stala pro Evropany vyhledávanou
záležitostí. Ústecký kraj má zájem
nejen o nové poznatky v oblasti
medicíny, ale také o kvaliﬁkovaný zdravotnický personál. Krajská
zdravotní, a.s., by se tak mohla stát
první krajskou nemocnicí, která by
nabídla pacientům pod svou střechou tento typ léčby. Zdravotnictví
není jedinou cestou možné spolupráce. Obě strany zaznamenaly zvy-

šující se zájem obyvatel o asijskou
kulturu a umění. Čínská provincie
by proto ráda zpřístupnila obyvatelům našeho kraje formou výstav
unikátní čínské malby a keramiku.
„Program celé návštěvy, který jsme pro naše hosty připravili,
byl pracovně velmi náročný, přesto jsme se snažili zástupcům čínské delegace návštěvu zpříjemnit
a navrhli jsme doprovodné aktivity,
při nichž lépe poznali náš kraj,“
uvedla hejtmanka. Mezi pracovní
povinnosti patřilo jednání s vládní
agenturou CzechInvest, jejíž náplní
byla pomoc podnikatelům snáze se
uchytit v České republice a naopak.
Hosté byli seznámeni s dominantními průmyslovými odvětvími kraje. Především s oblastí těžebního
průmyslu, energetiky včetně využití
solárních elektráren a revitalizace
území postižených těžbou hnědého
uhlí. Praktickou ukázkou byl mostecký hipodrom, který delegace na
cestě krajem také navštívila.
Jednou z dalších zastávek se stalo
sociální zařízení pro seniory v Janově. Delegaci zajímalo zejména

ﬁnancování a podmínky pro přijetí
do zařízení. „Anhuiský systém péče
o seniory mnohem více spoléhá na
rodinné příslušníky,“ upozornila
Jana Ryšánková, radní Ústeckého
kraj s gescí pro oblast sociálních
věcí. Podle slov zástupců delegace
jsou v Číně tyto domovy provozovány státem a přijímají pouze lidi, kteří se o sebe sami nemohou postarat
a nemají žádné příbuzné.
Součástí návštěvy byla i slavnostní večeře, v jejímž rámci hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová za
účasti předsedy ČSSD Jiřího Paroubka představila delegaci rozmanitost
kraje. Upozornila na silné zastoupení chemického a energetického
průmyslu. Nevynechala však ani
přírodní krásy a připomněla taková místa, jako je například České
Švýcarsko. Nikoho nepřekvapilo, že
věhlas Pravčické brány zaznamenali až v „Říši středu“. Velvyslankyně
Huo Yuzhen konstatovala, že oba
regiony si jsou velmi podobné.
Region Anhui je také silně průmyslově orientovaný, nechybí mu však Hejtmanka Jana Vaňhová vítá na hradě Hněvíně nad Mostem velvyslankyni Čínské lidové republiky její exelenci
přírodní krásy.
Huo Yuzhen

Spolupráce s provincií
Anhui v kostce
• 25. 11. 2007 – 1. 12. 2007
Návštěva zástupců Ústeckého
kraje v Číně – Navázání spolupráce s čínskou provincií
Anhui.
• 24. 6. 2009 Hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová podepsala Dopis o záměru (Letter of Intent) mezi
Ústeckým kraje a čínskou
provincií Anhui Záměrem je
vybudovat vzájemnou spolupráci v oblastech ekonomie,
obchodu, vědy a technologií,
vzdělávání i kultury a cestovního ruchu.
• Červen 2009 Zahrada v Chefej v provincii Anhui přislíbila darovat chomutovskému
zooparku samičku vzácného
takina čínského.

Na krajské průmyslové zóně Triangle byl průvodcem členů čínské delegace náměstek hejtmanky Arno Fišera; odborný výklad jim podal vedoucí odboru podpory průmyslu a podnikání kraj- Náměstek a zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Pavel Kouda provedl čínské hosty po mosského úřadu Jan Sixta (v popředí)
teckém autodromu a zdejším polygonu

Chceme rozšířit hranice
Českého Švýcarska
Č

eské Švýcarsko se chystá vzít
Tiské stěny pod svá ochranná
křídla. K 10. výročí od svého vzniku
by se mohl tento nejmladší národní park v České republice dočkat
významného rozšíření. Jak se
k záměru staví Ústecký kraj? Pokusí
se napravit nelogické hranice, které
těžko vznikaly v roce 2000. I na tyto
otázky jsme se zeptali Radka Vonky,
člena rady Ústeckého kraje.

České Švýcarsko
Národní pak České Švýcarsko je
jedním ze čtyř národních parků
České republiky. Rozprostírá
se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská. Plynule
navazuje na německý národní
park Saské Švýcarsko. Geologicky náleží do oblasti Děčínské
vrchoviny. Zhruba 97 % současné rozlohy tvoří lesní pozemky.
V současné době se park rozprostírá na území asi 80 km2.

N

a druhé straně tohoto vydání
Krajských novin jsou v rubrice
Můj názor tři pohledy zastupitelů
na to, jak se daří Ústeckému kraji
realizovat potřebná úsporná opatření. Na stejnou problematiku i na
budoucnost rozpočtu pro příští rok
se podívejme s náměstkem a statutárním zástupcem hejtmanky
Pavlem Koudou, který právě za
ﬁnance našeho kraje zodpovídá.
Podle předpokladů má být propad v daňových příjmech Ústeckého kraje téměř sedm set mil.
korun. Už v prvních měsících
letošního roku byla tedy přijata
úsporná opatření. Jak se je daří
naplňovat?
Splnili jsme například úkol okamžitého pozastavení čerpání rezervních a investičních fondů našich
příspěvkových organizací, v podstatě jsme také zmrazili čerpání

Podpoří Ústecký kraj snahy
správy národního parku Česká Švýcarsko o rozšíření území
o další oblasti jako Tisá a Rájec?
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
vyjádřilo na svém zářijovém zasedání souhlas se změnou územního
vymezení. Chceme, aby se takové
unikáty, jako jsou například Tiské
stěny, dostaly pod zákonnou ochranu národního parku. Osobně lituji,
že se tomu nestalo již dříve. Tisá
i Rájce do národního parku rozhodně patří a byly by i jeho chloubou.

Proč kraj souhlasil se změnou
území až nyní?
Cesta k vyhlášení chráněného
území a posléze národního parku byla velmi složitá a zdlouha-

Hovoříme o rozpočtu

Náš snímek je z nedávného pochodu Českosaským Švýcarskem, jehož
cílem bylo podpořit kandidaturu tohoto regionu na zápis do seznamu přírodních památek Unesco. Zprava jsou Radek Vonka, člen Rady Ústeckého
kraje, Klaus Fiedler z Euroregionu Elbe/Labe a Klaus Brähmig, poslanec
německého parlamentu a předseda Turistického svazu Saské Švýcarsko.
vá. První snahy o ochranu oblasti
v CHKO Labské pískovce sahají již
do počátků 20. století. Když na přelomu 21. století vznikl národní park
České Švýcarsko, byl to výsledek
mnoha kompromisů. S odstupem
času se ukazuje, že současná hranice neodpovídá potřebám obyvatel
a nerespektuje ani přírodní krásy,
které se v lokalitě nacházejí.
Co konkrétního to přinese obyvatelům Ústeckého kraje?
Musím v úvodu podotknout, že

se nejedná o žádné výrazné změny.
Tiské stěny budou podléhat legislativním normám, které pomohou
ochránit tento přírodní unikát i pro
další generace. Navíc se domnívám,
že rozšíření Českého Švýcarska
přitáhne do regionu další turisty
a dojde tak ke zvýšení cestovního
ruchu v přilehlých obcích. Věřím, že
se nám těmito postupnými krůčky
podaří změnit představy lidí o tváři Ústeckého kraje, který je stále
považován za silně průmyslově orientovaný region.

účelových a neúčelových rezerv
jednotlivých odborů krajského úřadu. Ústecký kraj rovněž pozastavil
platnost Pravidel pro použití příjmů
z prodeje svého nemovitého majetku a těžká a mnohdy bolestná byla
také posuzování nezbytnosti probíhajících investičních akcí nebo
velkých údržeb. Mohu také říci, že
jsme museli snížit čerpání peněz na
stávající investiční akce nebo velké
údržby.
Zásadním má být také snížení
příspěvků všem příspěvkovým
organizacím kraje o tři procenta. I to platí?
Ano, jenom v oblasti sociálních
věcí jsme museli jednat citlivě,
víte dobře, že nebýt příspěvků
z krajského rozpočtu, sociálním
službám pro seniory, děti či
zdravotně postižené by v našich
zařízeních díky menším dotacím od státu hrozilo reálné
ohrožení práce, nechci říkat
kolaps. Obdobná situace
je v oblasti účelového investičního příspěvku pro naše
krajské školství.

Je konec září, kolik tedy zatím
představují potřebné úspory
v absolutním čísle?
Jde o sumu téměř 380 milionů
korun, takže šetřit a spořit musíme
ještě razantněji…

Jaká je situace v přípravě rozpočtu Ústeckého kraje pro příští rok?
Krajské ﬁnance jsou samozřejmě
z podstatné části závisle na penězích ve státní pokladně. Věřím, že
politici a vláda nedopustí, abychom
v roce 2010 žili v rozpočtovém
provizóriu. My v Ústeckém kraji
pracujeme na budoucím rozpočtu
již dlouho a průběžně. Věřím, že se
nám jej i dalšími bolestnými úpravami podaří ještě
letos v zastupitelstvu projednat a schválit...
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Náš tip na výlet:
Tři oříšky na Moritzburgu

P

ohádku „Tři oříšky pro Popelku“ zná v České republice
i v Německu opravdu každý. Chcete-li se dozvědět více o jejím vzniku, poslechnout si „pohádkové“
historky z natáčení či si prohlédnout původní kostýmy, jste srdečně
zváni na zámek Moritzburg. Stejně
jako samotná pohádka má i výstava českou a německou verzi a těší
se na návštěvníky z obou zemí. Zámek Moritzburg u Drážďan můžete
navštívit a prohlédnout si zároveň
výstavu v době od 10. října 2009 do
10. ledna 2010. V říjnu je otevřeno

denně od 10 – 17 hodin, potom
vždy od úterý do neděle v době od
10 – 16 hodin. Vstupné je čtyři nebo
2,5 eura. Příjezd autem k zámku po
A17 k Dreieck Dresden West, dále
po dálnici A4 na Berlín se sjezdem
Dresden-Wilder Mann a dále podle
značení až k zámku. Pro cestující

vlakem do Drážďan další možnost:
od nádraží Bahnhof Dresden-Neustadt se dostane až k Moritzburku
autobusovou linkou č. 326 (směr
Radeburg). Podrobnosti najdete
také na internetových stránkách
Ústeckého kraje nebo přímo na
moritzburg@schloesserland-sach-

Fotokvíz
U

ž jsme ani nedoufali, že se
vám podaří odhalit památku
ze srpnového fotokvízu, ve kterém jsme vám představili Vernerův
mlýn v obci Brloh na Lounsku. Až
poslední týden před uzávěrkou
přišlo ještě několik správných
odpovědí z celkem 95 došlých.
Z těch správných jsme vylosovali
Jiřího Formánka z Cítolib, Libora Nedvěda z Mostu a Ladislava
Havrilu z Ústí nad Labem a posíláme jim knížku Českého středohoří. Tentokrát bude hádanka tedy
o něco jednodušší. Napište nám,
jak se jmenuje budova, která je
předmětem našeho fotokvízu a byť
na to při prvním pohledu nevypadá, má za sebou bohatou historii.
Zámeček s areálem leží na Jánském vrchu v oblasti našeho kraje
poměrně dost postižené úbytkem
památek v minulém století. Svou
nynější podobu získal na počátku
19. století. První zmínka pochází
již z roku 1408 a po více jak jedno
století ji měli v držení i osečtí cisterciáci. Po Bílé hoře tvrz zanikla a ves

se stala konﬁskátem. Noví majitelé až v r. 1775 postavili na vrchu
pozdně barokní zámeček a ten se
počátkem 19. století dočkal ještě
několika úprav. Po r. 1945 patřil
k JZD a jako zcela zdevastovaný na
počátku 90. let 20. století jen o vlásek unikl demolici díky neutuchajícímu zájmu a nadšení jeho dnešního
majitele, který zámečku postupně
vrací jeho někdejší věhlas a snaží se
jej povznést i v kulturní rovině plné
různorodých kulturních představení a koncertů. V rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok
2008 byla vlastníku objektu poskytnuta dotace ve výši více jak 323 tis.
Kč na práce spojené s obnovou
interiéru zámku. Celkové náklady
v podpořené etapě dosáhly výše
téměř půl milionu korun. Správné
odpovědi posílejte do středy 21. října 2009 na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí n.L., nebo na:
poupetova.s@kr-ustecky.cz.

sen.de. Zajímavá výstava, která určitě potěší i obdivovatele Tří oříšků pro
Popelku z naší země je pořádána ve
spolupráci s Českým centrem Drážďany a Krajským úřadem Ústeckého
kraje, a to v rámci 11. Dnů českoněmecké kultury v Drážďanech
a činnosti euroregionu Elbe/Labe.
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V
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
Femina Film, od 30. září až do 3. listopadu, budova W. Churchilla 3.
Výstava barevných a černobílých
fotograﬁí uspořádaná k 5. ročníku
MFF Femina Film.
Vodní svět, od 30. září až do 3. listopadu, budova V. Hradební 49.
Výstava dětských prací ZUŠ Neštěmice uspořádaná k 5. ročníku MFF
Voda * moře * oceány.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Zmizelé Teplice ve fotograﬁi, až
do 1. listopadu, výstavní místnosti.
Výstava představí místa v Teplicích
dnes již neexistující nebo postupem
doby natolik zničená, že neplní svůj
původní účel. Připomeneme velmi
dramatickou historii tohoto severočeského města.
Porcelán s modrými cibulkami,
od 23. září až do 22. listopadu,
jízdárna. Ideou výstavy je seznámit
návštěvníka s historií cibulového
porcelánu. Ukázat vznik a vývoj
cibulového dekoru od jeho kořenů
v Číně, rozšíření v Evropě a posléze
zavedení výroby v Dubí.

V

Mléčný
výrobek
Franc. křest.
jméno

Obydlí
živočichů

Kulturní pozvánky

Název
hlásky

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jaroslav Prášil – Přítomnost
paměti, od 9. října až do 22. listopadu. V životě univerzitního profesora Jaroslava Prášila převládá jeden
princip, z něhož pak napájí energii
pro svou uměleckou tvorbu. Je to
fenomén, který se většinou pojmenovává jako lidové řemeslo.

SEVEROČESKÁ HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM V TEPLICÍCH
Hvězdárna je přístupná veřejnosti
každou sobotu od 13.00 hod.
Planetárium je pro veřejnost otevřeno každou středu a neděli od
19.00 hod. Pro děti zde promítají
každou neděli od 14.00 h. pohádky
s astronomickou tématikou.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Dějiny udatného českého národa, až do 24. října, kostel sv. Kateřiny. Obří historické leporelo.
Jirkov očima Ernsta Hennricha,
až do 7. listopadu, gymnázium.
Tajemství skicáků jirkovského učitele.
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K

hlavně samozřejmě mládeži,“ řekl
nám. Nejen Arno Fišera a ústečtí
fotbalisté se těší, že v budoucnu
vyroste v krajském městě opravdu
důstojný fotbalový stadion; už se
prý blýská na lepší časy… Na našem
snímku je náměstek hejtmanky na
jednom z mistrovských zápasů
ústecké „Army“ (sedící zcela vpravo) vedle legendy českého a světového fotbalu Josefa Masopusta.
Spolu s nimi fandili svému klubu
také předseda představenstva FK
Ústí n. L. Jan Linhart a sportovní
manažer oddílu a bývalý reprezentant Stanislav Pelc (stojící). Teplice
a Ústí: do toho!!!

TO

ohled na tabulku naší nejvyšší fotbalové soutěže a stejně
tak druhé ligy byl, alespoň ještě v posledních dnech léta, pro
fanoušky z Ústeckého kraje určitě radostný. Vždyť FK Teplice byly
první v první (extralize) a fotbalisté
z FK Ústí nad Labem vedli s přehledem naši druhou nejvyšší soutěž.
Mezi příznivce ústecké kopané
patří i někteří politici kraje, třeba zrovna náměstek hejtmanky
Arno Fišera. „Každý úspěch klubů
z našeho kraje nás samozřejmě těší
a město Ústí i Ústecký kraj se kromě morální podpory budou snažit
i jinak sportovcům vycházet vstříc,

FO

P

ÍZ

Fotbalisté nám dělají radost

Jedna
z krevních
skupin

srpnové vydání našich krajských
novin byla na tomto místě
křížovka, v níž jste se po vyluštění
dozvěděli otázku a spolu s ní jste
nám poslali odpověď: Kdy a kde
bude vyhlášen nejlepší potravinářský výrobek ÚK (?), resp.
18. září při zahajovacím dnu
výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích (odpověď mohla být samozřejmě uvedena i jinak, podstatné bylo
datum a místo). Z došlých odpovědí
na korespondenčních lístcích nebo
v mailové poště jsme vylosovali tři
výherce: Jiřího Kašpara z Dubí,
Helenu Scharnaglovou z Kovář-

ské a Václava Brůhu z Chomutova.
Chcete-li i vy soutěžit o hezké ceny,
uveďte dnešní tajenku a správnou
odpověď, kterou najdete někde
v našich šestistránkových novinách.
Tři úspěšné luštitele odměníme knihami o našem kraji. Pište co nejdříve,
nejpozději však do středy 21. října 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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