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Dopravcem roku 2009 Ústeckého kraje
jsou Autobusy Karlovy Vary
Ú

stecký kraj vyhlásil 12. listopadu 2009 v ústeckém hotelu
Vladimir výsledky ankety Dopravce
roku 2009 Ústeckého kraje. Výsledek byl pro mnohé překvapivý.
ČSAD Semily neobhájily své loňské prvenství, ale obsadily stříbrnou pozici. V loňském roce druhý
dopravce Autobusová doprava Podbořany se letos umístil na třetím
místě. Všichni proto s napětím očekávali jméno absolutního vítěze,
kterým se stala společnost Autobusy Karlovy Vary. Ta se v loňském
roce neumístila na žádné z předních
pozic. Udělovaly se ceny i ve vedlejších kategoriích jako je spolehlivost,
jednání dopravní obsluhy, čistota
dopravních prostředků. Ocenění
předávala hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová.
Pokračování na str. 5

O přeshraničních
projektech ve
Freibergu

V

e Freibergu ve Svobodném státu Sasko (Německo) byly oﬁciálně předány smlouvy o poskytnutí
dotace příjemcům dotace v rámci
programu „Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Svobodným státem Sasko a Českou
republikou 2007 – 2013“. Slavnostního aktu se zúčastnila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová
s náměstkem Arnem Fišerou.
Slavnostní odpoledne zahájil Jörg
Mühlberg, vedoucí oddělení Infrastruktura a výstavba měst Saské
rozvojové banky. Zdravice pronesli
zástupci saské strany, zemský rada
okresu Mittelsachsen a primátor
města Freiberg, dále Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce regionálního rozvoje
ministerstva pro místní rozvoj.

Pokračování na str. 3

Mladí klavíristé
ze 17 zemí

Požadavek
na nižší ceny
elektřiny

M

O

bčané Ústeckého kraje platí stejné ceny za elektrickou
energii jako zbytek ČR. V regionu se
přitom vyrábí více než 60 % celkové
produkce elektrické energie v České republice. Hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová proto požaduje
po Skupině ČEZ výhodnější ceny
pro občany i ﬁrmy Ústeckého kraje. Skupina ČEZ je nejvýznamnějším
výrobcem, ale také distributorem
elektrické energie v Ústeckém kraji.
„Obyvatelé našeho kraje platí neodůvodněně stejné ceny za
elektrickou energii jako obyvatelé
ostatních krajů. Ještě závažnější je
však skutečnost, že si znečištěné
životní prostředí, které je do značné míry důsledkem výroby elektrické energie, vybírá vysokou daň
v podobě zhoršujícího se zdraví
našich občanů. Chceme, aby Skupina ČEZ převzala svůj díl zodpovědnosti,“ řekla hejtmanka.
Vedle cenového zvýhodnění, které
by se mohlo stát významným stimulem pro tolik potřebný příchod investorů do Ústeckého kraje, bude kraj
požadovat po Skupině ČEZ veřejný
závazek k dalšímu snižování emisí.
„Budeme požadovat, aby do roku
2015 snížila Skupina ČEZ roční emise
oxidu dusíku o 50 %, oxidu siřičitého
o 45 % a tuhých znečišťujících látek
o 20 %,“ doplnila Jana Vaňhová.
Ústecký kraj vnímá tyto požadavky
jako jeden z konkrétních kroků jak
vytěžit ze své silné pozice v oblasti
energetiky maximum pro obyvatele
regionu. „Nechceme, aby kraj tratil
ze svého postavení v oblasti produkce energie. Chceme ale, aby našemu kraji byly kompenzovány zátěže
spojené s výrobou elektrické energie,
například v podobě lepší zdravotní
péče nebo dotací na infrastrukturu,“
dodala hejtmanka Jana Vaňhová.
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Hejtmanka Jana Vaňhová předává diplom a plaketu za vítězství výkonnému řediteli společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeňku Suchanovi

Starostové a primátoři v Ústeckém kraji
obdrželi manuál proti extremismu
N

a den šest týdnů po skončení mezinárodní bezpečnostní konference vydal Ústecký kraj
slibovaný MINIMANUÁL a zahájil
jeho distribuci do měst a obcí celého regionu. Manuál má sloužit
starostům při potírání viditelných
projevů extremismu. Před výročím
17. listopadu jej poštou obdrželi
starostové a primátoři všech 358
měst a obcí v regionu. Přehlednou
a srozumitelnou formou jim poskytuje rady jak postupovat v konkrétních rizikových situacích spojených
s extremismem.
„Tak, jak se ke mně dostaly ohlasy starostů, tato příručka naplňuje po obsahové i graﬁcké stránce
potřeby starostů v boji proti extremismu,“ uvedla Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje. „Podle obsahu ihned dohledají, jak
například odhalit skrytou žádost
o pořádání extremistické akce, jak
shromáždění zakázat či rozpustit.
Velmi užitečné jsou i odkazy na
právní normy, které lze využít při
potírání extremismu. Málokdo si
uvědomuje, že například podněco-

vání k nenávisti vůči skupině osob
je trestný čin, stejně tak i podpora a propagace hnutí směřujících
k potlačení práv a svobod,“ dodala
k obsahu Jana Vaňhová.

mu. Podle průzkumu STEM/MARK
se téměř dvě třetiny obyvatel
Ústeckého kraje tohoto rostoucího vlivu obávají. MINIMANUÁL je
jeden z dílčích kroků. Ústecký kraj
v dalším roce plánuje například
sérii školení pro úředníky a veřejnost. Chce využít ﬁnancí z ministerstva vnitra či úzké spolupráce
se sousedním Saskem. Hejtmanka
Jana Vaňhová také přislíbila starostům, že se pokusí zajistit změnu současné legislativy. „Chceme,
aby starostové měli větší vymahatelnost práva. Mohli se například
vyjadřovat k umístění loterijních
a hracích automatům na svém
území, nebo aby byly opakované
přestupky posuzovány jako trestný čin,“ uzavřela Jana Vaňhová.
Ústecký kraj nabídl v případě
zájmu MINIMANUÁL starostům
obcí a měst i z jiných krajů. Manuál je rovněž dostupný na weboTato příručka vznikla v rámci vých stránkách kraje v elektronické
bezpečnostní konference a má podobě. Hejtmanka nevylučuje
pomoci řešit problematiku extre- jeho další změny tak, jak se bude
mismu komplexně. Ústecký kraj se vyvíjet legislativa či zapracování
potýká se sílícím vlivem extremis- připomínek starostů.

inulý týden se do krajského
města sjelo přes čtyřicet talentovaných klavíristů ze sedmnácti
zemí dvou kontinentů, účastníků
již 42. ročníku mezinárodní soutěže
Virtuosi per musica di pianoforte.
Pořádala ji spolu s ústeckým kulturním střediskem Základní umělecká
škola Evy Randové v Ústí n.L., p.o.
Ústeckého kraje. Absolutním vítězem letošní soutěže se stal Artyom
Pak z Uzbekistánu, který zvítězil i ve
druhé věkové kategorii. Mezi laureáty byla rovněž Clara Isabella Siegle z Německa, jež obdržela Cenu
hejtmanky Ústeckého kraje za stylovou interpretaci dvou částí Bachovy
Partity c moll (Sarabanda, Rondo).
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ÚSTECKÝ KRAJ

O zdraví v Manchesteru

Z jednání rady
Účast v projektech dle memoranda AK ČR a MV ČR ze dne 2. 6. 2009
Rada Ústeckého kraje na svém 31. zasedání odsouhlasila realizaci
projektu dle výzvy č. 42 v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost v oblasti podpory 4.1 – zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné samosprávy. V rámci navrhovaného projektu
bude vytvořena komplexní strategie vnějších a mezinárodních vztahů
Ústeckého kraje. Další součástí bude vytvoření a realizace komplexního
vzdělávacího modulu, který bude sloužit pro zaškolení vybraných pracovníků krajského úřadu a volených zástupců kraje.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2010
RÚK po projednání doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozpočet
Ústeckého kraje na rok 2010. Návrh rozpočtu je sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu včetně příspěvků příspěvkových organizací zřízených krajem.
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 tvoří:
příjmy v celkovém objemu 12 209 011 tis. Kč
výdaje v celkovém objemu 12 453 679 tis. Kč
saldo: příjmy – výdaje
- 244 668 tis. Kč
„Pokles daňových příjmů činí 800 milionů Kč. Vzhledem k tomu je
navrhovaný rozpočet uměřený a jednohlasně jej podpořila Finanční
komise Ústeckého kraje,“ doplnil Pavel Kouda, náměstek a zástupce
hejtmanky. Návrh rozpočtu bude projednán v Zastupitelstvu Ústeckého
kraje 16. prosince 2009.

Projekt – zpracování digitálního povodňového plánu Ústeckého kraje
Rada ÚK také schválila podání žádosti o dotaci a realizaci projektu
„Zpracování digitálního povodňového plánu Ústeckého kraje“ v rámci
Operačního programu Životní prostředí. „Tento požadavek splňuje digitální povodňový plán a jeho napojení na digitální plán ČR a Povodňový
informační systém POVIS. Vytvořením digitálního plánu a jeho zpřístupněním na webovém prohlížeči Ústeckého kraje například na „Portálu krizového řízení“ bude dostupný všem členům povodňové komise
a obcím ve správním území,“ řekl náměstek hejtmanky Arno Fišera.

V čele naší delegace byl zástupce hejtmanky Pavel Kouda
S

edmnácté Výroční konference
Evropské sítě zdravých regionů
(Síť zdravých regionů – Regions
for Health Network – RHN) se 9.
– 10. listopadu zúčastnila v britském Manchesteru také delegace
Ústeckého kraje. V jejím čele byl
náměstek a zástupce hejtmanky
Pavel Kouda, dále náš kraj reprezentovali vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví krajského úřadu
Petr Severa, zástupkyně Ústeckého
kraje v Bruselu Markéta Pokorná
a rovněž člen Zdravotního ústavu
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí
nad Labem Josef Richter a zástupkyně ústeckého dislokovaného pracoviště podpory zdraví Státního
zdravotního ústavu Praha Stanislava
Richterová. Po konferenci se všichni zúčastnili také setkání zástupců
této sítě na evropské úrovni.
Konference RHN je součástí
dlouhodobého projektu Světové
zdravotnické organizace (World
Health Organization /dále WHO/)
a byla zaměřena na téma Možnosti dosažení zlepšení zdraví populace v rámci zdravých ekonomik
a udržitelného rozvoje – snižování
nerovností ve zdraví. Na následném

Navštívili nás
I

ejtmanka Jana Vaňhová přivítala na krajském úřadě velvyslance Izraele J.E. Jaakova Levyho.
Pracovní schůzka se týkala zapojení
Evropského institutu odkazu šoa
jako partnera do projektu „Terezín – město změny“. Cílem je, aby

institut využíval jednu z budov, které budou v rámci projektu rekonstruované, a tím zajistil trvalou
udržitelnost projektu. Dále se projednávala možná spolupráce mezi
Ústeckým krajem a státem Izrael
v oblasti průmyslu a podnikání.

Přijetí moldavské delegace

N

áměstek hejtmanky Arno
Fišera se 11. listopadu sešel
se zástupci moldavské státní správy, samosprávy a nevládních organizací v čele s Borisem Stamovem,
starostou města Căinari, a Vasilem
Lupascuem, náměstkem pro ekonomický rozvoj města Cantemir.
Moldavská delegace přijela do
ČR na studijní pobyt v rámci pro-

jektu „Přenos českých zkušeností
v oblasti společenské a ekonomické transformace v Moldavsku“.
Moldavce nejvíce zajímala socio
-hospodářská situace v našem
kraji, možnosti investičních pobídek a také konkrétní investiční
příležitosti v průmyslových zónách
Severní Předlice a Triangle, které
navštívili.

Aktuality • Informace
Most Generála Chábery

V

e čtvrtek 17. prosince bude
uveden do provozu nový tzv.
Západní most, který pod Litoměřicemi spojuje oba labské břehy. Šestičlenná komise složená
ze zástupců města Litoměřice
a Ústeckého kraje vybrala ze 145
došlých návrhů vyhlášené veřejné
ankety jméno generála Františka

Chábery, válečného pilota druhé
světové války a čestného občana
Litoměřic. Poněvadž shodných
návrhů bylo třicet, vylosovala
komise návrh Oty Schneidera
z Litoměřic, jenž dostane z rukou
hejtmanky Ústeckého kraje avizovanou odměnu – šek v hodnotě
deseti tisíc korun.

Společnost přátelská rodině

S

íť mateřských center v Ústeckém kraji a Ústecký kraj vyhlašují kampaň Společnost
přátelská rodině pro
organizace s krajskou
působností. Kampaň
oceňuje ty, kteří ulehčují život rodinám
s dětmi například poskytnutím rodinných
slev nebo bezbariérovým
vstupem či nekuřáckým prostředím. Oceňováni jsou i zaměstnavatelé, kteří poskytují zkrácené pracovní úvazky či jinou formu podpory
rodičům s malými dětmi. „V kraji je

soustředěna velká část průmyslu
z celé ČR a právě nadnárodní společnosti by měly jít ostatním
příkladem“, říká radní
J. Ryšánková, garant
projektu za ÚK.
Pro nominaci stačí
vyplnit formulář, který získáte na emailové
adrese: zuzana.turcekova@materska-centra.
cz a nebo na stránkách
Ústeckého kraje www.kr-ustecky.
cz, a to do 15. prosince letošního
roku. Slavnostní vyhlášení výsledků
bude v lednu roku 2010.

Na snímku ze setkání v Manchesteru jsou zprava J. Richter, P. Kouda a P. Severa
setkání byla na programu pravidelná zpráva „rotujícího“ sekretariátu,
který nyní představuje italská Sicílie
v čele s představitelkou Pina Frazzica. Naši zástupci prezentovali již realizované nebo probíhající programy

Hejtmanka se setkala
s válečnými veterány

Návštěva izraelského velvyslance

H

listopad 2009

v naší zemi se od roku 2001 oﬁciálně slaví Den válečných veteránů,
který je každoročně 11. listopadu
(právě 11. 11. 1918 kapitulovali
Němci a skončila první světová válka). Hejtmanka Jana Vaňhová pozvala na krajský úřad členy Sdružení
válečných veteránů
působící v Ústeckém kraji, neformálního setkání se
na hejtmanství zúčastnili také zástupci
Československé obce legionářů a nejvyšší
představitelé Krajského vojenského velitelství v Ústí
nad Labem. Besedy o dnešním
poslání našich veteránů se zúčastnili
také oba zástupci ředitele krajského
úřadu – Aleš Konopásek, jenž je rovněž vedoucím kanceláře hejtmanky,
a Jaroslav Pikal. Představitelka kraje
v úvodu poblahopřála všem ke dni
veteránů a ocenila práci jejich, legionářů i bojovníků za svobodu. Vždyť
v této těžké době světových konﬂiktů si musíme vážit toho, že žijeme
v míru a svobodě. Ocenila ale také

práci současných aktivních vojáků,
kteří se spolu se složkami integrovaného záchranného systému podíleli na likvidaci následků nedávných
katastrofálních povodní.
V následné besedě se veteráni
z Ústeckého kraje svěřovali se svými
starostmi o další
práci a budoucnost
sdružení, v němž
chybějí především
mladší, novodobí
legionáři. Ačkoliv
většina účastníků
besedy svým věkem
patřila samozřejmě
mezi seniory, o to
více a častěji by chtěli seznamovat
naši veřejnost, a hlavně mládež na
školách, se svými postoji, pocity
a zkušenostmi z doby, kdy svoboda
a mír byly zdánlivě nedosažitelné.
Chybí jim také větší zájem a podpora ministerstva i státu. Hejtmanka
Jana Vaňhová vyzvala členy sdružení
válečných veteránů, aby aktivněji
jednali i s krajským úřadem a Ústeckým krajem a slíbila také pomoc
i při jednáních s ministerstvy obrany
nebo práce a sociálních věcí.

vycházející z materiálu WHO „Zdraví
pro 21. století“. Na republikové úrovni přijala uvedený program WHO
Vláda ČR před sedmi lety a Ústecký
kraj se k programu Zdraví 21 přihlásil před třemi roky programem
„Zdravý kraj ČR – Ústecký kraj“.

Jeho záměrem je zlepšit během 10
– 15 let klíčové ukazatele zdravotního stavu obyvatel kraje a zapojit
do této snahy instituce veřejné správy, městské a obecní samosprávy,
nevládní organizace, privátní subjekty, podnikatele i občany kraje.

Kam na zubní pohotovost?

V

minulém vydání našich Krajských novin jsme zveřejnili přehled
zubních pohotovostí v našem kraji na měsíc listopad, dnes nabízíme zbývající část roku a první dny roku 2010. Webové stránky komory
www.dent.cz nabízejí aktuální kontakty na lékaře a zubní pohotovosti,
jejich otvírací doby a další statistické údaje. Výhodou je tak ověření
si správnosti dat telefonicky ještě před návštěvou lékaře. V Ústeckém
kraji naleznete zubní pohotovost v okrese Děčín a Most. Ordinační
hodiny a služby doporučujeme předem telefonicky ověřit!
Okres Děčín:
28. – 29. 11.
MUDr. Vojtěch Vladimír,
U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel. 412 502 216
5. – 6. 12.
MUDr. Křemenová Alena,
Sokolská 129, Děčín IX-Bynov, tel. 412 544 539
12. – 13. 12.
MUDr. Lisachenko Vladislav,
J. Š. Baara 26, Děčín IV, tel. 412 507 588
19. – 20. 12.
MUDr. Bolfíková Renata,
Varšavská 1863/7, Děčín VI-Letná, tel. 412 535 930
24. 12.
MUDr. Voborská Oluška,
Myslbekova 404/23, Děčín I, tel. 412 519 624
25. 12.
MUDr. Sudová Olga,
U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel. 412 502 213,
26. – 27. 12.
MUDr. Janda Zdeněk,
Čs. legií 1083/10, Děčín IV – Podmokly, tel. 412 532 216
1. 1. 2010
MUDr. Milič Lukáš,
Náměstí 28.října 818, Česká Kamenice, tel. 412 511 482
2. – 3. 1. 2010 MUDr. Vojtěch Vladimír,
U Plovárny 1190/14, Děčín I, tel. 412 502 216
Ordinační hodiny v okrese Děčín jsou od 8 do 11 hod.
Okres Most:
Zubní pohotovost v Mostě funguje na adrese Paracelsus s. r. o., areál
Chemopetrol, a. s., Litvínov – Záluží, tel. 476 162 240, ordinační hodiny sobota, neděle, svátek od 9 do 18 hod.

O chystané transformaci pobytových zařízení
V

elký zájem byl ze strany poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací, měst a obcí
a nejrůznějších institucí o konferenci Sociální služby v Ústeckém kraji,
která se uskutečnila na krajském
úřadu 12. listopadu. Kromě hodnocení realizace projektu „Sociální
služby v Ústeckém kraji“ se účastníci věnovali také tématu transformace služeb pobytových zařízení
sociální péče. Hostitelkou konference byla členka Rady Ústeckého
kraje Jana Ryšánková, jež v našem
regionu zodpovídá za uvedenou
oblast. V úvodu zhodnotila projekt
„Sociální služby v Ústeckém kraji
pro období 2009 – 2011“, ﬁnancovaný z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, který je jednou z nejdůležitějších forem podpory neziskových poskytovatelů služeb
v regionu. Jde především o ty, které
nezřizuje kraj a hlavním výstupem
projektu je zajištění vybraných sociálních služeb prostřednictvím jejich
nákupu formou veřejných zakázek. Podpořeny byly např. azylové
domy, domy na půli cesty, sociálně
terapeutické dílny, sociální rehabilitace, intervenční centra pro oběti domácího násilí, nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi a další. Projekt patří k největším
neinvestičním akcím realizovaným
Ústeckým krajem a celkové nákla-

dy ve výši 340 mil. Kč jsou plně
hrazeny z ﬁnančních prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Dále se krajská radní
věnovala hlavnímu tématu konference, tedy připravované transformaci sociálních služeb. Projekt má
snižovat kapacitu stávajících velkokapacitních zařízení a zvyšovat

li náhled na péči o znevýhodněné
občany, děti i dospělé v ústavech
a komunikovali o tom i se širokou
veřejností. Transformace znamená
zlepšit podmínky klientů i zaměstnanců v těchto zařízeních, odstranit
více lůžkové, někde až devítilůžkové(!) pokoje, kde individuální práce
s klientem není v lidských silách

jejich humanizaci. Jana Ryšánková
k tématu dodává: „O transformaci se už nějakou dobu mluví, ale
zatím se s našimi ústavy sociální
péče a ostatními zařízeními obcí
a krajů nic zásadního nestalo. Nejde
o hodnocení poskytované péče, ta
je v našich domovech na poměrně
vysoké úrovni a práce zaměstnanců
v sociálních službách si nesmírně
vážím, jde o to, abychom změni-

a v neposlední řadě znamená vyvedení části klientů, kteří jsou částečně schopni se osamostatnit, mimo
brány ústavu. Chceme jim zajistit
podmínky k nastartování jejich
samostatného života v chráněných
bytech v běžné zástavbě s pomocí asistenční nebo pečovatelské
služby podle individuálních potřeb
klienta. Domnívám se, že nastává
doba postupného vysidlování vel-

kokapacitních ústavů, které jsou
mnohdy v odlehlých částech regionu někde za městem, kde žijí lidé
zcela odděleně od běžné populace.
Nemusím asi hovořit o tom, že je
to nákladné, hlavním důvodem pro
přeměnu těchto zařízení je snaha
začlenit handikepované občany do
běžné společnosti. Bude to dlouhá
cesta, ale jsem přesvědčena o tom,
že i my tzv. „zdraví“ budeme mít
z projektu užitek – hodnoty jako
je lidská solidarita a sounáležitost
nejen s postiženými, ale i s našimi
blízkými se ze společnosti pomalu
vytrácejí“, uzavírá krajská radní.
Mezi přednášejícími byli Jiří Mach
z krajského úřadu (podrobně analyzoval dosavadní výsledky projektu
v našem kraji), Jan Pfeiffer z Children´s
Hight Level Group (transformace
institucionální péče v péči komunitní), Tereza Kloučková z ministerstva
práce a sociálních věcí (podrobně
o koncepci transformace pobytových
zařízení) nebo Daniel Rychlík z Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje (o situaci na severu Moravy). Po
společném dopoledním programu
se poté uskutečnily dva workshopy
s řízenou diskusí. Účastníci jednali
o zkušenostech s transformací služeb
v zařízeních pro osoby s mentálním
postižením či o budoucnosti pobytových zařízení z pohledu zřizovatele
(kraj, města a obce, neziskové organizace, církev a d.).

Dva dny a čtyři akce v Belgii
P

očátkem listopadu, konkrétně
ve dnech 5. a 6. listopadu, byl
Ústecký kraj zastoupen na čtyřech
významných akcích v sídle Evropské unie, v Bruselu a také ve městě
Liége. Delegace kraje, v níž byli Jan
Sixta, vedoucí odboru podpory průmyslu a podnikání krajského úřadu, Markéta Pokorná, zástupkyně
našeho kraje v Bruselu, a Ladislav
Knespl z již jmenovaného odboru,
se zúčastnila konference věnované práci regionů postižených důlní
činností, projektového meetingu
ChemLog, zasedání Výkonného
výboru ECRN (European Chemical
Regions Network) a 7. Kongresu
evropských chemických regionů.
Ve čtvrtek 5. listopadu byla ve
Výborů regionů zahájena konference regionům postižených důlní
činností. Záměrem organizátorů,
Zastoupení Saska při Evropské unii
a Zastoupení Dolního Slezska při
EU, bylo vzájemné předávání si
informací a zkušeností mezi takto
postiženými oblastmi různých zemí

Evropy a obcemi a tématem jednání
bylo rovněž ﬁnancování rekultivací.
O této problematice, tedy o rekultivacích území zničených důlní těžbou
v Ústeckém kraji, referoval účastníkům konference Jan Sixta. Prezentovaly se pouze tři regiony a jedním
z nich byl právě Ústecký kraj! Na
konferenci hovořili rovněž generální
tajemník Výboru regionů G. Stahl,
náměstek hejtmana Dolního Slezska
G. Roman, saský ministr pro spravedlnost a evropské záležitosti J. Martens a zástupci regionů Valonsko
a Nord Pas-de-Calais.
Ústecký kraj se zapojil také do dalšího projektu konaného ve stejný
den, a to do meetingu ChemLog, tj.
Logistiky chemického průmyslu ve
střední a východní Evropě. Kromě
zmíněných zástupců za Ústecký kraj
byl přítomen i ředitel Svazu chemického průmyslu Ladislav Novák. Na
meetingu s informacemi o zkušenostech z průběhu projektu byli
například zástupci institucí Evropské unie (zejména Evropská komise,

O přeshraničních projektech
ve Freibergu

Evropský parlament), ministr práce
a hospodářství Saska-Anhaltska
Reiner Haseloff, tajemník generálního ředitele asociace CEFIC J. Verlinden, zástupci Evropské komice
– Generálního ředitelství pro dopravu J. Berry a H. Adelsberger.
Den poté zasedal ve městě Liége
Výkonný výbor ECRN a jednali také
účastníci 7. Kongresu evropských
chemických regionů. Diskutovalo se
na téma: Chemické regiony – inkubátory inovace. Ústecký kraj, který
je členem ECRN od roku 2006, se
zapojil do schvalovacího procesu
Deklarace ze 7. Kongresu ECRN a do
vyjádření ECRN k problematice internetového poradenství pro budoucí
inovační politiku Evropské unie. Bylo
schváleno členství dvěma novým
regionům, Yorkshire a Hamburgu,
a celkový počet členů tak dosáhl
dvaceti dvou. Ve výkonném výboru
ECRN je od letošního roku za Ústecký Pokračování ze str. 1
kraj, který v ECRN patří k nejaktivnějším regionům, náměstek hejtmanky
Následoval blok zástupců České
Ústeckého kraje Arno Fišera.
republiky, kteří ve svých projevech
shrnuli historii česko-saské spolupráce, vyzdvihli současné úkoly a nastínili budoucí možnosti.
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová ve svém proslovu Krajina
se stopami historie mimo jiné řekla:
„V současné době s potěšením vnímám, že zájem o dotace z programu Cíl 3 velmi vzrostl. Jen k dnešnímu dni bylo schváleno 37 projektů
pro partnery se sídlem v Ústeckém
kraji v celkové hodnotě přes 37
mil. EUR. Já osobně však spatřují
význam těchto přeshraničních projektů v oblasti, kterou nelze koupit
ani zaplatit z evropských fondů
či ze státního rozpočtu. A tou je
oblast lidských vztahů, vzájemná,
velmi často osobní přátelství, která
přecházejí z jedné generace na druhou a rozšiřují se. Je to tak zvaný
sociální kapitál, kterého si musíme
cenit nejvíce.“
Dále promluvili zástupce hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrá-

Ukončen projekt obnovy hřišť a vybavení škol

V

e čtvrtek 19. listopadu byl v Dětském domově a Školní jídelně,
Ústí nad Labem, Špálova 2 (příspěvková organizace Ústeckého kraje),
slavnostně ukončen projekt „Revitalizace dětských hřišť a vybavení
ve školách a školských zařízeních
v Ústeckém kraji“, na jehož realizaci získal Ústecký kraj dotaci ve výši
357 880 EUR z Finančního mechanismu EHP, spoluﬁnancování ve výši
15 % z celkové dotace bylo zajištěno z rozpočtu Ústeckého kraje.
Slavnostního ukončení se zúčastnil
za Ústecký kraj jako příjemce dotace

3

ÚSTECKÝ KRAJ

listopad 2009

radní pro regionální rozvoj a cestovní
ruch Radek Vonka a vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Štěpán Harašta (oba na
snímku nahoře). Dále byli přítomni zástupci dvanácti příspěvkových
organizací Ústeckého kraje, jimž byl
projekt určen. Vlastní fyzická realizace projektu probíhala od června do
listopadu tohoto roku.
Cílem projektu bylo vytvoření
adekvátního zázemí sociálně znevýhodněných a zdravotně postižených
dětí ve věku od 3 do 15 let tak, aby
prostřednictvím obnovy dětských

hřišť a vnitřního vybavení školních
zařízení byly zajištěny podmínky
pro jejich adekvátní, celistvý osobnostní a dovednostní rozvoj.
Konkrétními výstupy projektu
byla stavební obnova dvanácti
dětských hřišť, přičemž se jednalo
o dětská hřiště u jedné mateřské
školy, osmi dětských domovů a tří
základních škol. Součástí projektu
byla rovněž obnova části vnitřního
vybavení některých objektů, tedy ve
třech dětských domovech, u jedné
mateřské školy a na třech základních školách.

til a hejtman Libereckého kraje
Stanislav Eichler. Spolupráce právě
s těmito dvěma sousedními kraji je dalším potenciálem celého
programu přeshraniční spolupráce. Následoval blok přednášek
o konkrétních už realizovaných
projektech a hlavně předání smluv
o poskytnutí dotace pro nové projekty. Z Ústeckého kraje to jsou
např. „Společný marketing zámků a hradů v Krušnohoří“, jehož
leadpartnerem (vedoucím) je Kulturní, vzdělávací a informační
zařízení Jirkov, „Požární a ostatní
bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří“, který vede
Město Boží Dar a „Dějiny spojují“,
na němž spolupracuje Collegium
Bohemicum Ústí nad Labem.
Zasedání Monitorovacího výboru
probíhalo již od pondělka a za dva
dny byla schválena celá řada dalších
projektů. Za zmínku stojí zejména projekt řešící kvalitu pitné vody
v přehradě Fláje v celkové hodnotě
1,2 mil. eur. „Pitná voda, její kvalita
a také dostupnost budou jednou
ožehavým tématem a velkým pro-

blémem pro celou společnost. Proto je dobře a osobně velmi vítám,
že už nyní se na území Ústeckého
kraje bude realizovat projekt, který řeší kvalitu pitné vody pro tisíce
obyvatel Ústeckého kraje,“ doplnil
k jednomu ze schválených projektů
Arno Fišera, náměstek hejtmanky
Ústeckého kraje.
Schválením programu „Cíl 3 / Ziel
3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem
Sasko a Českou republikou 2007
– 2013“ bylo dosaženo dalšího
milníku spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko. Široké spektrum aktivit
podporovaných tímto programem
umožňuje realizaci přeshraničních
projektů v nejrůznějších oblastech
života společných příhraničních
regionů. Toto spektrum dosahuje
od infrastruktury přes hospodářskou spolupráci ke kultuře, životnímu prostředí a bezpečnosti. Cílem
dotace je podpora vyváženého
hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje v dotační oblasti
a posílení sounáležitosti regionu.

České Švýcarsko
– Známka k desátému výročí
N

a turisty a příznivce regionu Českého Švýcarska čekají
i v tomto podzimním období zajímavé novinky v podobě výroční
turistické známky národního parku
a série informačních letáků s lákavými turistickými cíli v regionu.
Výroční turistickou známku vydala společnost českého Švýcarska
o. p. s. ve spolupráci se Správou
Národního parku České Švýcarsko
právě ku příležitosti blížícího se
desátého výročí vyhlášení národního parku (2000 – 2010). Zajímavostí
je, že ve stejném roce slaví narozeniny i sousední saský národní park,
který je přesně o 10 let starší než
český. Tato skutečnost je na zadní
straně známky poutavě graﬁcky
znázorněna v podobě společného
„narozeninového loga“.
Naopak těm, kteří se chystají vydat
do Českého Švýcarska na výlet
nebo plánují pobyt a rádi by získali
o daném místě co nejvíce informací, přijdou vhod nové informační
turistické letáky, jež vydala v nákladu 30 tisíc kusů obecně prospěšná
společnost České Švýcarsko v rámci projektu Listen to the Voice of
Villages, ﬁnancovaného z Evropské
Unie a fondu ERDF. Konkrétně se
jedná o deset nových propagačních
materiálů o obcích Česká Kamenice,
Dolní Poustevna, Doubice (na snímku), Chřibská, Janov, Jetřichovice,
Mikulášovice, Růžová, Staré Křečany a Vlčí Hora a informují o hislokalitách. Je třeba zabezpečit pro- torii i současnosti obce, doporučují
středky k obnově lesních poros- zajímavá místa, která stojí za vidění,
tů,“ pokračuje Arno Fišera, „vždyť upozorňují na místní kulturní akce
pokud si stát z Ústeckého kraje stá- a možnost sportovního vyžití v letní
le něco bere, a tím myslím poško- i zimní sezoně. Návštěvníci zde také
zování životního prostředí kvůli vel- naleznou tipy na pěší i cyklistické
ké koncentraci průmyslu, musí také výlety nebo možnosti ubytování
dávat do kraje více prostředků. I na a stravování v nejbližším okolí.
Tyto novinky jsou již nyní k dispoobnovu poničených lesů v Krušnohoří. Prostá obnova zničených úze- zici v turistických informačních střemí nestačí, musíme obnovit i kraji- discích – především v Domě Českénu poškozenou doprovodnými jevy ho Švýcarska v Krásné Lípě, dále na
výroby elektrické energie. Návštěvy obecních úřadech a ve vybraných
a sliby ministrů sice potěší, ale lesy ubytovacích a restauračních zařízeních.
D. Štefáčková
nezachrání!“

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko
www.ceskesvycarsko.cz

Krušné hory jsou ohroženy
R

ada Ústeckého kraje nedávno jmenovala pracovní skupinu odborníků pro řešení obnovy
poškozených porostů smrku pichlavého v Krušných horách. Ve skupině jsou přední odborníci, kteří se
dlouhodobě zabývají lesním hospodářstvím. Jsou jimi specialisté
z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, České zemědělské univerzity v Praze, Ústavu
pro hospodářskou úpravu lesa či
Agentury projektů obnovy lesa.
Jejími členy jsou i zástupci Sdružení
vlastníků obecních lesů, krajského
úřadu i Komise zemědělství Rady
Ústeckého kraje.
První zasedání pracovní skupiny
za řízení náměstka hejtmanky Arna
Fišery (její členové budou pracovat
dobrovolně bez jakýchkoliv ﬁnančních stimulů) bylo věnováno také
ucelené zprávě Jana Ferkla, vedoucího lesní správy Litvínov Lesů České republiky, o poškození porostů
smrku pichlavého v našich severních
horách, které jsou napadeny houbou
kloubnatkou smrkovou. Hovořil také
o řešeních biologických, technologických i třeba politických. Podrobně
o zdravotním stavu zmíněné dřeviny
na lesních správách Litvínov a Klášterec nad Ohří pojednávala i předložená studie od lesní ochranné
služby Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, v. v. i.

„Naše pracovní skupina musí prokazatelně přispět k řešení situace
v lesích Krušných hor,“ říká náměstek hejtmanky Ústeckého kraje
Arno Fišera. „Komise zemědělství,
která pracuje při Radě Ústeckého kraje, nedávno na společném
jednání s Výborem zastupitelstva
pro zemědělství, životní prostředí a venkov projednala odumírání
porostů smrku pichlavého v Krušných horách. Doporučila krajské
radě, že je třeba seznámit se s aktuálním stavem, který je kalamitním,
i konkrétní prací v postižených

Doubice
a okolí
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Energetika je klíčovou oblastí ekonomiky
V

elektrárně Ledvice bylo za přítomnosti hejtmanky Ústeckého
kraje Jany Vaňhové, zástupců skupiny ČEZ, starostů z regionu a médií
slavnostně otevřeno nové informační centrum. V prostoru malého kinosálu mohli hosté na úvod zhlédnout
3D ﬁlm o historii vzniku uhlí a jeho
využití pro výrobu elektřiny.
Představitelka kraje při této příležitosti řekla, že energetika je klíčovou ekonomickou oblastí Ústeckého
kraje. „Jsme energetickým centrem
naší republiky. Podle mého názoru
bude třeba zahájit otevřenou a úzkou
spolupráci mezi Ústeckým krajem
a energetickými společnostmi. Chceme, aby energetické společnosti převzaly svůj díl zodpovědnosti a aktivně
se zapojovaly do investičních aktivit na
našem území,“ řekla Jana Vaňhová.
Ve své prezentaci potom Vladimír Hlavinka, ředitel divize Výroba
skupiny ČEZ, připomněl, že ČEZ je
v regionu významným zaměstnavatelem, že chce v kraji dlouhodobě
úspěšně působit a navazovat spolupráci a dobré vztahy.
Hejtmanka s Vladimírem Hlavinkou v novém infocentru

Na interaktivní prohlídce elektrárny

INFORMAČNÍ CENTRUM LEDVICE SKUPINY ČEZ
Informační centrum Ledvice je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice,
která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách.
Informační centrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu
v České republice. Tématicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřené na jadernou
energetiku či obnovitelné zdroje.
Nové informační centrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce
vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy
živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd.
Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob. Skupinovou exkurzi (nad 10 osob) je nutné si
předem sjednat s průvodci informačního centra.
Informační centrum je otevřeno pro veřejnost
od úterý do soboty od 9.00 do 17.00 hodin.
Kontakt: Informační centrum Elektrárny Ledvice
ČEZ, a. s. – Elektrárna Ledvice
Bílina, č.p. 141, 418 48 Bílina
Tel.: +420 411 10 2313, E-mail: infocentrum.ele@cez.cz
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Promítá se 3D ﬁlm; brýle musí mít každý...

Peníze z grantů na vzdělávání

stecký kraj v pozici Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) administruje čtyři
globální granty. V současné době
má uzavřeny 3. výzvy ve třech grantech Prioritní osy 1, v realizaci je 41
projektů v celkové hodnotě více než
500 mil. Kč, což je nejvyšší částka ze
všech krajů ČR. Realizace globálních
grantů a vlastních grantových projektů probíhá v souladu s harmonogramem a ﬁnančním plánem schváleným MŠMT. Ústecký kraj byl také
jediným krajem, který v rámci celého Operačního programu dokázal
certiﬁkovat ﬁnanční prostředky pro
předložení do Evropské komise. Prioritami Ústeckého kraje je zejména
podpora motivace žáků k technickému vzdělávání, podpora podnikatelských kompetencí žáků i učitelů.
Na podporu technického vzdělávání
podpořil projekt realizovaný Střední
odbornou školou a středním odborným učilištěm Roudnice nad Labem

„Propagace řemeslných oborů v Ústeckém kraji“. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny mnemotechnické pomůcky, které budou zapůjčovány základním školám k praktickému
využití. Dalším celokrajským projektem na podporu motivace žáků
k technickému vzdělávání Asistenčního centra a.s. Most „Výuka
– komunikace – praxe“ (VÝKOP).
Kraj podpořil několik projektů na
podporu environmentálního vzdělávání. V rámci těchto projektů vznikají nové metodiky a pracovní listy,
žáci i učitelé pracují přímo v terénu.
Pozornost je také věnována dětem
a žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami. Jsou realizovány projekty
v oblasti hiporehabilitace, logopedické prevence, vzdělávání dětí cizinců.
V současné době začíná realizace
projektů podpořených ve 3. výzvě.
S velkým zájmem se setkal projekt Střední školy elektrotechniky
a spojů Ústí nad Labem „Nová
kvalita ve vzdělávání síťových spe-

cialistů“. V prosinci tohoto roku by
mělo zastupitelstvo kraje schválit
první žádosti v globálním grantu
Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve výši 160 mil. Kč. V rámci realizace a informovanosti o globálních

grantech bude vydáván Informační zpravodaj, který bude přinášet
aktuální informace o realizaci konkrétních grantových projektů. První číslo bude vydáno již v prosinci
tohoto roku.

Na snímku zleva P. Jakubec, P. Kouda, H. Jeníčková, stojí M. Černá
a D. Prošková

Zahajovací konference
STOP PRACH
V

informačním centru elektrárny
Ledvice se sešli zástupci obcí
z okolí lomu Bílina se skupinou
odborníků, aby diskutovali nad
problematikou znečištění životního
prostředí tuhými částicemi a dopadu na zdraví obyvatel. Nechyběla
ani hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová.
Konferenci zahájil ředitel elektrárny František Strach: „Konference STOP PRACH je symbolem,
že nejen sdružení obcí pod vrchem
Bořeň, ale také Severočeské doly
a Skupina ČEZ jdou vstříc aktivitě v oblasti odstranění znečištění
a že obce v okolí lomu čeká lepší
budoucnost.“ Hejtmanka Jana
Vaňhová připomněla zástupcům
obcí, že kraj je pro ně v této aktivitě
partnerem. „Velmi dobře si uvědomujeme, že produkce elektrické
energie – primárně z uhlí zatěžuje
životní prostředí a negativně působí
na zdraví našich obyvatel. Prach je
zcela jistě nepřítelem lidského zdraví, je všudypřítomný a dráždivý. Zdá

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad.
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Vize přestane být snem“
Název projektu:
Gymnázium Rumburk, p.o.
Ústecký kraj
Realizátor:
Finanční zdroj:
Regionální operační program
NUTS Severozápad
9.1. Regenerace a rozvoj měst
9.1.3.Infrastraktura v oblasti lidských zdrojů
Celkové náklady projektu:
57 799 284,88 Kč
Výše dotace z ERDF + Státní rozpočet (92,5%):
53 464 338,48 Kč
Termín realizace projektu:
17. 12. 2007 – 30. 07. 2010
Partner projektu:
Gymnázium Rumburk, p.o.

Základní charakteristika a cíle projektu
Cílem projektu je dosažení takového technického
stavu budovy, který bude odpovídat dnešním potřebám a nárokům kladeným na školu tohoto významu. Budova
školy je stará 100 let, její technický stav neodpovídá dnešním potřebám a vyžaduje zásadní rekonstrukci. Škola odpovídá všem podmínkám stanoveným v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
v Ústeckém kraji 2005 – 2008 pro tzv. páteřní školy, je tedy jedním ze základních kamenů školské soustavy
Ústeckého kraje. Její infrastruktura však aktuálně neodpovídá roli školy, která je páteřním školám v Dlouhodobém
záměru přisouzena. Projekt uvede v soulad požadavky na školu a reálný stav. V rámci projektu bude realizováno
zabezpečení základního technického stavu budovy vzhledem k pronikání podzemní vlhkosti, funkčnost tepelného hospodářství školy a elektroinstalace, zajištění odpovídající úrovně stravování, funkčnost venkovních přípojek
a stavu fasády a oken. Stavebními úpravami nebude zvětšen celkový počet studentů, stav zaměstnanců školy
se zvýší o 2 osoby zaměstnané ve výdeji jídel. Projekt regeneruje a revitalizuje plochu využívanou pro činnosti
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

se, že jsme se před ním naučili zavírat oči, jak doslova, tak obrazně.
Přišel čas změnit postoj, a to nejen
pro nás, ale i pro energetické společnosti. Chceme, aby převzaly svůj
díl zodpovědnosti a snížily produkci
tuhých znečišťujících látek o 20 %,“
konkretizovala požadavky Ústeckého kraje jeho hejtmanka.
V následující prezentaci zaznělo mimo jiné, že mezi významné
zdroje znečištění patří také doprava
a individuální vytápění domácností.
Nicméně zástupci obcí z regionu
jsou přesvědčeni, že doly a elektrárna jsou v této oblasti dominantním producentem prachu. Cíle
celé aktivity proto jsou: informovat
zastupitele a obyvatele obcí o problematice znečištění ovzduší tuhými částicemi, určit nejvýznamnější
původce znečištění, identiﬁkovat
proveditelná a nákladově efektivní
opatření a nalézt shodu nad plánem na snížení úrovně znečištění.
Další konference k tématu je plánovaná na březen 2010.

www.nuts2severozapad.cz
www.europa.eu

Název projektu:

Dětský domov Vysoká Pec, Reko hlavní budovy
a příjezdové cesty ubytovacího pavilonu
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:
32 102 027,00 Kč
Výše dotace z ERDF + Státní rozpočet (92,5%): 29 694 374,74 Kč
Termín realizace projektu:
28. 11. 2007 – 30. 07. 2010
Partner projektu:
Dětský domov, Vysoká Pec 145, p.o.

Základní charakteristika a cíle projektu
Objekt Dětského domova se nachází ve Vysoké Peci č.p. 145. Budova byla v r. 1971 upravena na dětský domov
internátního typu. Budova, vytápěná pevnými palivy, byla v r. 1994 převedena na elektrické vytápění, ale do stávajících nevyhovujících rozvodů s otevřenou expanzní
nádrží. V celé budově je tak velká spotřeba elektrické energie, bez možnosti regulace (v současnosti jsou náklady 300 000,- Kč ročně). Budova má dále chátrající okna,
která potřebují vyměnit. Střecha je z hliníkových plechů, nemá izolaci, plechy se neustále uvolňují a je potřeba ji opravit, včetně trámů, které jsou poškozeny zatékáním
vody (je potřeba celková rekonstrukce střechy).
Kuchyně v přízemí neodpovídá normám EU. Je umístěna ve sklepních prostorách a výška stropu je 180 cm, což neodpovídá stavebním normám, dále je problematické
odvětrávání kuchyně a skladových prostor.
Venkovní omítka již opadává a potřebuje kompletní opravu. Příjezdová cesta je v havarijním stavu už od roku 1985, kdy je neustále požadována rekonstrukce této cesty.
Aby se vyhovělo všem normám, zákonům a provozním potřebám, je třeba rekonstrukce budovy DD, obsahující:
Důvodem zahájení projektu je změna legislativy o dětských domovech /Zák. 109/2002Sb./ a hygienických předpisů /Vyhláška 108/2001Sb./. Projekt řeší dispoziční
úpravy hlavní budovy tak, aby vznikly bytové jednotky „RODINNÉHO TYPU“ s vlastním sociálním zařízením a kuchyní, kde bude bydlet 1 výchovná skupina 6 - 8 dětí,
na 1 pokoji 2-3 děti. Aby bylo možno požadavky prostorově pokrýt, bude nynější ustupující 1. patro dostavěno na celém půdorysu přízemí (vzniknou nové pokoje)
a postaven nový krov a střecha. Bude postavena a vybavena nová kuchyně, včetně zázemí, zabudovány nové dveře a okna v budově, vnitřní úpravy a obklady podle
projektové dokumentace. Část fasády bude nově vyzděná a celá fasáda sjednocena kontaktním zateplením tl. 100 mm. Součástí stavby bude i úprava příjezdové cesty
a manipulační plochy před objektem, vyspádování, výměna povrchů a nové odvodnění a nové oplocení.
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Dopravcem roku 2009
Ústeckého kraje jsou
Autobusy Karlovy Vary
Pokračování ze str. 1
Vítězství bylo překvapivé
i pro samotného výkonného
ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary, který přebral
ocenění: „Ocenění mne osobně velmi překvapilo, v loňském
roce jsme totiž na žádnou
cenu nedosáhli a i letos podle
rozhovoru s kolegy dopravci
byly za favority považovány
jiné společnosti,“ komentoval výsledky Zdeněk Suchan.
Nejlepšího dopravce vybírali
především cestující, a to hlasováním od 15. září do 30. října
2009 formou anketních lístků nebo na internetu. Kromě
absolutního vítěze byl pro
organizátory překvapivý také
počet obdržených hlasů. „Na
počátku vyhlášení ankety jsem
předeslala, že bychom mohli pokořit loňskou hranici 700
odevzdaných anketních lístků.
Předpověď se více než naplnila. Nikdo asi nemohl tušit, že
počet hlasujících bude v letošním ročníku ankety téměř trojnásobný,“ komentovala prů-

běh hlasování Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje.
Anketa ovlivní úroveň veřejné dopravy v Ústeckém kraji.
Již v závěru večera se dopravci
dušovali, že je pro ně ocenění
výzvou do dalšího roku a motivací zajišťovat kvalitnější služby.
„Text ocenění se také objeví formou samolepek na našich autobusech, cestující budou tedy
možná k našim službám kritičtější, ale my se té výzvy nebojíme,“
uvedl Zdeněk Suchan. „Jsem
velmi rád, že loňské vítězství
nebylo nahodilým úspěchem,“
hodnotil umístění ČSAD Semily,
a.s. Tomáš Roubíček. „Samozřejmě, že pro toto umístění
jsme dělali celý rok maximum,
toto hodnocení bereme s pokorou a je obrovským závazkem
do dalších let.“ Dopravci se
shodli, že poděkování patří především zaměstnancům a řidičům, kteří jsou v každodenním
kontaktu s cestujícími. V tomto duchu se vyjádřila i Radka
Janáčková, jednatelka společnosti Autobusová doprava s.r.o.
Podbořany: „Obdržená ocenění

považujeme za kladné ohodnocení práce všech zaměstnanců ﬁrmy. I nadále se budeme
snažit poskytovat kvalitní služby našim cestujícím.“
Ústecký kraj objednává zajištění dopravní obslužnosti pro
své obyvatele u 12 dopravců
včetně Českých drah. Železniční
dopravce se v anketě neumístil na žádné z „bodovaných“
pozic. Podle slov hejtmanky
Jany Vaňhové jsou výsledky
ankety pro kraj důležité, protože
jejím
prostřednictvím
zjišťuje spokojenost, či nespokojenost cestujících s veřejnou
dopravou, kterou pro jejich
potřeby objednává. Jednotliví
dopravci se ve smlouvách zavazují, že budou zajišťovat dopravu obyvatel na domluvených
trasách. Součástí těchto smluv
jsou i velmi tvrdé kvalitativní
požadavky (např. stáří vozidel,
emisní podmínky atp.), které
kraj pravidelnými kontrolami
sleduje. Ústecký kraj je jediný,
který v takovém rozsahu monitoruje své dodavatele v oblasti
zajišťování osobní přepravy.

Přehled vítězů hlavní kategorie:
1. místo
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
2. místo
ČSAD Semily, a.s. (2008 1. místo)
3. místo
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany (2008 2. místo)
Přehled vítězů vedlejších kategorií:
Spolehlivost
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
(2008 Autobusová doprava s.r.o. Podbořany)
Jednání dopravní
ČSAD Slaný a.s.
obsluhy
(2008 ČSAD Slaný a.s.)
Pohodlí a čistota
ČSAD Semily
dopravních prostředků (2008 Autobusová doprava s.r.o. Podbořany)
Přehled vítězů – Cena poroty:
1. místo
ČSAD Semily, a.s. (2008 ČSAD Semily)
2. místo
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
3. místo
Dopravní podnik měst Jirkova a Chomutova a.s.
Hejtmanka Jana Vaňhová také vylosovala z došlých platných hlasovacích lístků deset výherců, kteří
obdrží celoroční bezplatné jízdné u vybraného dopravce. Stali se jimi: Šárka Ř. (Libochovice),
Milan K. (Jílové u Děčína), Drahoslava S. (Velké Žernoseky), Ladislav Š. (Dolní Podluží), Miroslav K.
(Most), Petr K. (Libkovice pod Řípem), Miroslava S. (Spořice), Lenka P. (Žatec), Jana P. (Libochovice)
a Karel F. (Tušenice).
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Jiří Hodač: Fabrica Bohemica

Fotokvíz
P

ředmětem listopadového fotokvízu je v jádru raně gotický
kostel v jednom z měst na jihozápadu našeho kraje. Město se
mimo to může pochlubit i městskou památkovou zónou a informací, že bylo na sklonku 12. století prvním vytipovaným místem pro
usazení mužského kláštera nové
řehole cisterciáků (toto usazení
se však nezdařilo a cisterciáci se
posléze usadili na jiném, příhodnějším místě v našem kraji). Kostel, jednoduchá jednolodní stavba
s polygonálním závěrem a sklenutým presbytářem, byl několikrát
poničen a přestavován, poslední
výrazná úprava pochází z r. 1863,
kdy byl kostel regotizován. Dlouhou dobu byl kostel zanedbáván
i v druhé polovině minulého sto-

V

elmi kvalitní výstavu fotograﬁí
Fabrica Bohemica v litvínovské
Schola Humanitas, jejichž autorem
je mladý a úspěšný fotograf Jan
Hodač, zahájila ve středu 11. listopadu hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová. Návštěvníci vernisáže
(výstava je zpřístupněna do 2. prosince) měli možnost zhlédnout
ambiciózní projekt, který vychází
z autorovy dlouhodobé koncepce
ﬁlozoﬁckého vnímání severočeské
krajiny. Vernisáž výstavy fotografa a absolventa Scholy Humanitas
Jana Hodače doprovázela hudba
skupiny ZDARR a součástí večera
byla audovizuální slideshow nejúspěšnějších fotograﬁí. Hejtmanka
Jana Vaňhová, která převzala zášti-

kouzlo a dynamiku jako málokterý region ve střední Evropě. Ráda
vidím všechny velké úspěchy tohoto mladého fotografa a velmi mne
těší, že pod záštitou a ve spolupráci s Ústeckým krajem se tato expozice dostala jako oﬁciální kulturní
akce českého předsednictví v Radě
povede přesvědčit Mělník k připojeEvropské unie do Bruselu, kde byla
ní na trasu, může zde vzniknout nejzpřístupněna bruselské veřejnosti
delší, sedmdesátikilometrová prai pracovníkům jednotlivých orgánů
videlná lodní linka v Česku. Spolu
Evropské unie. Na tomto projeks cykloturistikou, zdejšími výbornými
tu nejvíce oceňuji zajímavý nápad
víny a krásami Českého Středohoří
skloubit na fotograﬁi moderní průmáme šanci oslovit turisty z jiných
mysl s krásou krajiny.“
částí České republiky,“ říká radní
Jana Ryšánková. Ústecký kraj aktivity Labské paroplavební společnosti
podporuje a v loňském roce ﬁnančně přispěl k vytištění propagačních
materiálů.
(od dop.) OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Vánoce v muzeu, v Kostele sv.
Kateřiny, Výstava betlémů, zvonků
a zvonečků.

letí, dnes se však jeho vlastník
– obec – snaží o jeho obnovu nebo
spíše povstání z popela. Obnova kostela byla v minulých letech
podporována i Ústeckým krajem,
který v rámci dotací v Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje dal téměř
800 tis. Kč na obnovu fasády kostela, přičemž celkové náklady přesáhly 1 130 tis. Kč. Těšíme se na Vaše
odpovědi na adrese: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odd. tiskových
informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí n.L., nebo poupetova.
s@kr-ustecky.cz, a to do 16. prosince. Výherci minulého fotokvízu (na snímku byl kostel Sv. Kříže
v Údlicích) jsou Vetýšková Radka
z Chomutova, Pokorná Hanka ze
Štětí a Lejsek Jiří z Údlic.

tu nad touto akcí, k projektu řek- jako výjimečně zajímavou a krásla: „Krajinu autor dokumentuje ve nou i s vědomím, že je krajinou
svém projektu Fabrica Bohemica industriální a že má své osobité

Křížovka o ceny
V

letošním roce nám zbývá
vyluštit ještě dvě poslední tajenky našich křížovek. V říjnovém
vydání tajenka zněla: Hlasujte
pro dopravce roku a vyhrajte
cenu(!). Ti, kteří nám tuto odpověď zaslali spolu se svými kontaktními údaji na korespondenčním
lístku či emailem, byli zařazeni do
losování o ceny. Z došlých odpověKrátké
divadelní
vystoupení

1. část
složených
slov mající
význam lid

dí jsme vylosovali tři výherce, kteří
od nás obdrží knihu o Ústeckém
kraji, jsou jimi: Václav Rešl z Neštěmic, Ilona Radošová z Chraberců a Milan Rickl z Nového
Boru. Výhercům gratulujeme a pro
ostatní tady máme tajenku novou.
Tentokrát jsme do ní opět ukryli
otázku. Tajenku spolu se správnou
odpovědí nám zašlete nejpozději
Název
písmene
řecké
abecedy

Hovorově
Internet

Noční
zážitek

Zubní
pasta
ústecké
Setuzy

Skupina nejpříbuznějších druhů
rostlin
Rčení

Riziko

Léčka

do středy 16. prosince 2009 na
adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kancelář hejtmana,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem nebo prostřednictvím
emailu na: sebesta.z@kr-ustecky.
cz. Nezapomeňte uvést plnou adresu a heslo „Křížovka“. Na výherce
opět čekají zajímavé ceny.
Ruský
souhlas

Nastěnčin
milý

Oč

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
Paličkovaná krajka, ještě do
1. prosince, budova W. Churchilla 3.
Soubor exponátů Anny Šmídové.
Hledáme zﬁlmované knihy.
Soutěž pro návštěvníky poboček
knihovny. Ten, kdo vytvoří nejdelší seznam obsahující 1) název ﬁlmu/seriálu/TV inscenace, 2) název
Prostor,
kde se těží
nerostné
bohatství

SPZ
Mělníku

5. díl
tajenky

Vrh

Daň
z přidané
hodnoty
Zlato (šp.)

1. díl
tajenky

knihy, 3) autor knihy, 4) signatura
knihy v naší knihovně a seznam
odnese na kteroukoliv pobočku
knihovny nebo zašle e-mailem na
hornicka@svkul.cz do 15. prosince,
může získat dva šeky na roční registrační poplatek.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Praha 1968 – Teplice 1989 – střety s totalitou, až do 13. prosince,
výstavní místnosti.
I. část: Franz Goëss – Praha 1968
– putovní výstava zapůjčená Rakouským kulturním fórem v Praze. Fotoreportér Franz Goëss byl v roce 1968
v bývalé ČSSR a zachytil reformní
snahy v Praze od samých počátků
až po jejich ztroskotání způsobené
vstupem sil Varšavské smlouvy.
II. část: Teplice 1989 – výstava fotograﬁí a dokumentů ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích ke

20. výročí „Sametové revoluce“ přiblíží průběh politických a společenských změn a jejich odraz v dějinách
města. Výstava bude doplněna projekcí ﬁlmu z demonstrace v Teplicích.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi, od 4. 12. až do 14. 2. 2010.
Výstava keramické a sochařské tvorby tří členů jedné rodiny. Výtvarný
talent se v této rodině dědí již čtvrtou generaci. Zakladatel tradice Petr
Rada, otec malíře a významného
člena Umělecké besedy Vlastimila
Rady, byl profesorem kreslení…

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

Kameny zvěrokruhu, až do 31. 1.
2010. Výstava v gotické síni lounského muzea připravená spolu
s Muzeem Českého ráje v Turnově.

SPZ
Praha-západ
Bývalá polit.
strana

Stromům
podobná
stvoření

SPZ
Chemická Praha-město
značka
Osobní
helia
zájmeno

Zeleninový
pokrm
Komunikační protokol

Co (slov.)

Fetus
3. díl
tajenky
Útočiště

Oblečení

Halogen

Č. komora
architektů

Předpona

2. díl
tajenky

Ukazovací
zájmrno

Inic. zpěv.
Pilarové

Osel (fr.)

SPZ Opavy

Dlouhohrající deska

Přečerpávací vodní
elektrárna

Dětský
pozdrav

Spěch

Obyvatel ČR

Mužské kř.
jméno

Sportovní
klub

Látka v těle
živočichů

Ve střed.
představený
městské
obce

Mistroství
světa

Rychlost
pohybu
v čase
Cizí křestní
jméno

Citoslovce

Anglický
neurč. člen

SPZ
Kolína

Úkol

Potrava

Včelí
domov

Noční pták

Číst - 1. os.,
přít.

Americká
rock. skup.

Zkratka
Oklahomy

Já - 4. pád

Jemná
mlha

Úpad

Jet dovnitř

SPZ
Olomouce

Špičkový
tarif

Česká
republika
Železná
konstrukce All Correct
pro zvířata

Stará česká
jednotka
plošné
výměry

Opak
světla

Automatic
Tuning Syst.

Pohádková
postava

Šelma

Nátěrová
hmota

Ošacení

Ports (zkr.)

Oživuje
Golema

Druh
společnosti

Kávová
konvice
Evropská
řeka

Hrdina

SPZ
Plzeň-jih

Mokrá část
oděvu

Špion
(angl.)

Umění

Chem. zn.
křemíku

Karlova
univerzita

SPZ
Kroměříže

Evropská
komise

4. díl
tajenky

Dvě strany

V

Kulturní pozvánky

Evropan

Evropan

Místo
úponu
svalu na
kost

Název
hlásky

Cizí ženské
křestní
jméno

?

K

vební společnost zajišťuje provoz
na nejdelší pravidelné lodní lince
v České republice v celkové délce
55 říčních km. Loď Porta Bohemica 1 urazila 6 437 kilometrů, což
je o 1,3 tisíce km více než loni. To,
že se projektu osobní lodní dopravy
daří, má pozitivní dopad pro rozvoj
cestovního ruchu v celém Ústeckém kraji. „Projektem se podařilo
po 60 letech obnovit tradici veřejné
osobní lodní dopravy po Labi, kdy
tudy pluly výletní parníky. Pokud se

TO

ad očekávání úspěšnou druhou
sezónu zaznamenal projekt
osobní lodní dopravy realizovaný na
Labi během šesti měsíců roku 2009.
Oproti roku 2008, kdy byla osobní
pravidelná veřejná doprava na Labi
spuštěna, stoupl počet přepravených osob téměř o sto procent, na
třicet tisíc pasažérů. Plavidlo Porta
Bohemica 1 je moderní a největší
turistická osobní loď, která je provozována v ČR a je vybavena pro
celoroční provoz. Labská paropla-

FO

N

ÍZ

Sezóna na Labi byla úspěšná

Kostní
dřeň

Iniciály
běžkyně na
lyžích Neumannové
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