KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Ceny spokojených
zákazníků předány

Ústecký kraj:
Takový byl rok 2009

Jedenáct nových držitelů prestižní ceny – na str. 3

Stručný výběr z kalendária – najdete na str. 5
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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Otevřen nový most přes Labe

ročník 8

Zastupitelstvo vybralo
drážního dopravce

Z

astupitelstvo Ústeckého kraje
se na svém zasedání 30. listopadu rozhodlo uzavřít smlouvu na
zajištění dopravní obslužnosti ve
veřejné drážní osobní dopravě se
společností České dráhy, a.s. (ČD).
Dopravce bude zajišťovat regionální železniční dopravu od 1. ledna
2010 po dobu deseti let. České
dráhy se ve své nabídce zavázaly
prioritně v Ústeckém kraji výrazně
zmodernizovat vozový park.
Podle Jindřicha Fraňka, vedoucího Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu ÚK,

Z

NA MOSTĚ GENERÁLA CHÁBERY - Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová otevřela ve čtvrtek 17. prosince spolu s dalšími hosty nový most
přes Labe pod Litoměřicemi. Nese jméno Generála Chábery a zkvalitní dopravu v regionu Litoměřicka i v celém Ústeckém kraji. Pokud by snad přišly
další povodně, zajistí potřebné spojení obou břehů Labe… Čtěte na str. 4.!

Nové vlaky pro Ústecký kraj Hejtmanka Jana Vaňhová

bilancuje rok 2009

V

již není měsíční krajinou z 60. let,
v oblasti životního prostředí se nám
podařil neuvěřitelný pokrok, ale stále je co zlepšovat. Mými prioritami
jsou stále zdraví, práce a dotace.
Rovněž chceme do poslední koruny využít prostředky z evropských
fondů na rozvoj kraje. Krajský
Když jste nastupovala do čela úřad proto rozvíjí poradenství pro
kraje více jak před rokem, jaké obce, které potřebují naši pomoc
byly vaše priority? Co jste chtě- zejména při zpracovávání potřebla oproti svému předchůdci né dokumentace, která je časově,
změnit?
ﬁnančně i odborně velmi náročná.
Ústecký kraj se dlouhodobě potý- V uplynulém roce jsme navázali na
ká s vysokou nezaměstnaností, lidé úspěšný přeshraniční projekt Cíl 3
ho vnímali jako region s výraznou a podařilo se nám získat do regioprůmyslovou produkcí a špatným nu nemalý objem ﬁnančních proživotním prostředím, které nega- středků z Regionálního operačního
tivně ovlivňuje život místních oby- programu Severozápad.
vatel. A právě tento obrázek jsem
chtěla a chci změnit. Ústecký kraj
Pokračování na str. 4
závěru roku se každý ohlíží zpět
a hodnotí výsledky, ať už v pracovním nebo soukromém životě.
Jaký byl rok 2009 podle hejtmanky
Ústeckého kraje Jany Vaňhové a jak
by zhodnotila své počínání ve vedení kraje?

Model soupravy CityElefant v rukou hejtmanky

H

ejtmanka Jana Vaňhová převzala tři dny před Vánocemi na
ústeckém nádraží od Českých drah
novou vlakovou soupravu CityElefant. Zatím se jednalo jen o model,
ale skutečné vlaky na sebe nenechají
dlouho čekat. České dráhy předložily Úřadu regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad projekty
na moderní železniční vozidla pro
Ústecký kraj. Požádaly tak o 450
milionů korun na nákup nových
regionálních vlaků. V roce 2012
by měly vyjet první nové soupravy.
Celkem nakoupí ČD v příštích deseti letech pro Ústecký kraj vlaky za
2,1 miliardy korun. Elektrické vlaky
by jezdily každou hodinu na trase
Děčín – Ústí nad Labem – Teplice
– Chomutov – Kadaň – Kadaň před-

městí a také na trati Ústí nad Labem
– Teplice – Litvínov. Dalším důležitým
bodem projektu modernizace vlakové doprav v Ústeckém kraji je propojení Šluknovska s Děčínem a krajským městem přes německé území.
Probíhají intenzivní jednání s německou stranou a už v roce 2010 by
mohli Němci opravit trať na státní
hranici u Dolní Poustevny. Pak by už
jízdě přímých vlaků nic nebránilo.
Z Mikulášovic či Šluknova to bude
bezkonkurenčně nejrychlejší spojení
do Děčína a Ústí nad Labem, dokonce rychlejší, než autem.
Prezentační jízdy soupravou CityElefant z Ústí nad Labem do Děčína
a zpět se zúčastnil také poslanec Jiří
Paroubek a zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Evropská komise neshledala pochybení

K

rajský úřad Ústeckého kraje obdržel nedávno informaci
o výsledku řízení 2006/4544 o porušení povinností vyplývajících ze
Smlouvy o fungování Evropské unie
(tzv. infringement procedure) ve věci
transparentnosti při udělování koncesí v autobusové dopravě Ústeckým
krajem. Toto řízení vůči České republice bylo Evropskou komisí ukončeno
dne 19. března 2009 s tím, že Ústecký kraj nepochybil a zvolená forma

koncesního řízení byla v souladu
s právními předpisy EU.
„Rozhodnutí Evropské komise je
dalším konkrétním potvrzením, že
Ústecký kraj vypovězením smlouvy společnosti DPÚK v roce 2006
jednal transparentně a legálně
a smlouvy uzavřené se současnými
dopravci jsou platné v plném rozsahu,“ uvedl Jindřich Franěk, vedoucí
odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

nebylo prakticky možné konkurenční nabídky přijmout, aniž by se
kraj v budoucnu nedostal do neřešitelné situace. „Jediný dopravce,
který nám nabídnul zajištění drážní dopravní obslužnosti od 1. ledna 2010, byly České dráhy, ovšem
s podmínkou uzavření smlouvy na
deset let. Pokud bychom tuto variantu nepřijali, od 1. ledna 2010 by
Ústecký kraj neměl smluvně zajištěnou drážní dopravní obslužnost,“
upřesnil Jindřich Franěk.

Pokračování na str. 3

O těžebních limitech
pouze v referendu

astupitelům Ústeckého kraje
byl na 10. zasedání Zastupitelstva ÚK (středa 16. prosince)
v rámci řádného bodu schválení
zprávy o činnosti rady předložen
požadavek na podporu zachování
těžebních limitů v kraji. Tento bod
byl předložen bez možnosti, aby jej
jednotlivé kluby mohly prodiskutovat a přijmout stanovisko.
„Prolomení těžebních limitů je pro
všechny občany Ústeckého kraje citlivým tématem. Proto trváme v souladu s naším volebním programem
na tom, aby konečné slovo měli
občané našeho kraje v referendu.
V tomto případě není možné přijmout jakékoli jiné ospravedlnitelné
rozhodnutí,“ uvedla Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje.

Jak dále doplnila, Rada Ústeckého kraje přijala letos v říjnu
usnesení, ve kterém bere na vědomí Státní energetickou koncepci předloženou MPO na jednání
Vlády ČR. Rada ani Zastupitelstvo
Ústeckého kraje v žádném případě nejednaly o prolomení
těžebních limitů, jak je někdy
interpretováno. „Na prvním místě
jsou pro Ústecký kraj občané, proto jsme v tomto usnesení rady jasně deklarovali, že není možné ani
zahájit diskuzi o prolomení limitů
bez toho, aby byly vypořádány
majetkoprávní vztahy obyvatel
s těžebními společnostmi včetně
vyřešení zájmu jednotlivých obcí
a bez přímého vyjádření občanů,“
doplnila Jana Vaňhová.

Vážení občané Ústeckého kraje,
milí čtenáři Krajských novin,
dovolte, abych vám všem poděkovala
za práci pro rozvoj našeho krásného kraje
a s příchodem nového roku 2010 vám popřála
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů, lásky, vzájemného pochopení
a úcty. Ať se vám v roce 2010 splní všechna
přání. K mému poděkování a přání,
milí přátelé, se připojují všichni zastupitelé
Ústeckého kraje i pracovníci jeho
krajského úřadu.
hejtmanka
Ústeckého kraje
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady a zastupitelstva
Rada Ústeckého kraje
● schválila vstup Ústeckého kraje
do projektu Zlepšování inovační
kapacity Evropských chemických
klastrů v projektu meziregionální
spolupráce ChemClust. Jedná se
o projekt na bázi spolupráce chemických regionů Evropy. Zástupci
kraje tak získají přístup k informacím a odborníci z našeho kraje
budou mít možnost zapojení do
pracovních skupin a získají tak
prostor pro prosazování potřeb
kraje v celoevropském měřítku.
● schválila účast Ústeckého kraje
na projektu Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA ve
funkci nositele projektu. Vzhledem k poloze obou příhraničních
regionů a historickým vztahům je
výhodné prezentovat se společně v rámci jednotné vizualizace.
Záměrem je aktivity na obou stranách hranice sjednotit a ukázat
společný česko-saský region jako
turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout.
● rozhodla o přidělení veřejné
zakázky „Tisk Krajských novin
Ústeckého kraje“ uchazeči VltavaLabe-Press, a.s. a o přidělení veřejné zakázky „Distribuce Krajských
novin Ústeckého kraje“ uchazeči
Česká pošta, s. p. Doposud se Krajské noviny vkládaly do vybraných
deníků, zásah čtenářů byl přibližně
20 tisíc. Po uzavření smluv budou
noviny distribuovány v nákladu 230
tisíc. Cílem je zjednodušení výroby

i distribuce a oslovení většího počtu
obyvatel regionu.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
● dne 16. prosince schválilo
rozpočet Ústeckého kraje 2010
v objemu:
příjmy v celkovém objemu:
12 441 260 tis. Kč
výdaje v celkovém objemu:
12 685 928 tis. Kč
saldo: příjmy – výdaje:
- 244 668 tis. Kč
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje
na rok 2010 je sestaven z návrhů
rozpočtů jednotlivých odborů krajského úřadu včetně příspěvků příspěvkových organizací zřízených
krajem. (Podrobně se budeme
rozpočtu věnovat v lednovém čísle
našich novin.)
● rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Střední průmyslové školy technické, Varnsdorf, Karolíny Světlé
2703, p. o. s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou,
Varnsdorf 5, Mariánská 1100, p. o.
a se Střední školou služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, a to dnem 1. září 2010.
Nástupnickou organizací je Střední
škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o.
Název právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského
zařízení po sloučení: Vyšší odborná
škola a Střední škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace.

Navštívili nás
P

řed Vánocemi zavítal do Ústeckého kraje prezident Zemského ředitelství v Drážďanech Henry
Hasenpflug.
Přijala
ho
hejtmanka
Jana Vaňhová.
Představila mu
kraj, jeho politickou reprezentaci, průmysl i kulturní
a přírodní krásy a zmínila se
o možnostech
při využití průmyslové zóny
Triangle. Našel
se také čas zavzpomínat na říjnovou bezpečnostní konferenci, která proběhla za účasti saské strany.
Kooperace při řešení problematiky
extremismu je jedním z velkých
témat přeshraničních rozhovorů.

Hlavními prioritami spolupráce mezi
Svobodným státem Sasko a Ústeckým krajem jsou ale přeshraniční
silniční spojení a ochrana
při krizových
situacích. Německý host
obdržel pamětní medaili
Ústeckého
kraje a navštívil také zámek
v Děčíně a vyhlídku na Pastýřské stěně.
Na
setkání
zaznělo několik návrhů na další setkání, mezi
které by mohl patřit společný výlet
po krásách Národního parku České Švýcarsko či účast prezidenta
Hasenpﬂuga na jednom ze severočeských vinobraní.

Aktuality • Informace
A

Rating od Moody´s

ktuální výsledky ratingové
agentury Moody´s International potvrdily dobré provozní hospodaření nového vedení
Ústeckého kraje. Ústecký kraj
získal známku Aa1.cz (velmi vysoká úvěrová způsobilost s nejvyšší
schopností splatit krátkodobý
přednostní nezajištěný dlužný
závazek), která vychází ze zodpovědného provozního hospodaření
současného vedení a historicky vysokého podílu samostatně
ﬁnancovaných investic. Kraj je
držitelem vyššího ratingu, než je
celorepublikový průměr.
„Nové vedení Ústeckého kraje,

které nastoupilo po volbách, jež
se konaly na konci roku 2008, se
plynule ujalo řízení. Nadále udržuje konzervativní ﬁskální politiku,
což v současné složité ekonomické
situaci považujeme za klíčový faktor ratingu. Realizace rozsáhlých
investičních výdajů, ze značné části
podpořených EU, bude vyžadovat
komplexnější řízení dluhu a likvidity kraje. Jsme však přesvědčeni, že
vedení kraje je dostatečně zkušené na to, aby zabránilo jakémukoli
významnému zhoršení ﬁnančního proﬁlu kraje,“ uvádí Moody´s
International v průvodní zprávě
k novému raitingu.

BusMat plus dostal okamžitou výpověď

Ú

stecký kraj již nemá zájem na
dalším plnění smlouvy společností BusMat plus s.r.o. I přes
předcházející doručení tříměsíční
výpovědi se porušování povinností
společnosti dále stupňovalo. Proto
Ústecký kraj uplatnil „okamžitou
výpověď“, která byla společnosti BusMat plus doručena v pátek
18. 12. Dopravci tak hradil kraj
služby pouze do 19. 12. Při dalších
prosincových kontrolách byly totiž
opět zjištěny závažné nedostatky.
Jindřich Franěk, vedoucí Odboru
dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje,
upřesnil situaci: „Náš odbor vyřizuje velké množství stížností ces-

tujících. Ani telefonické a písemné
stížnosti starostů obcí i obyvatel
oblasti Lounsko – západ neustávaly po doručení první výpovědi.“
Základní dopravní obslužnost
oblasti Lounsko – západ, po
ukončení smlouvy se společností
BusMat plus, tj. od neděle 20. 12.,
zajišťují společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova
a ČSAD Semily, které o to projevily
zájem. Smlouva platí do 10. 12.
roku 2011, tedy necelé dva roky,
což je v takové situaci umožněno
evropskými předpisy. Během této
doby Ústecký kraj uspořádá standardní výběrové řízení na dlouhodobého provozovatele.
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Můj názor
Co považujete v roce končícím za největší pozitivum v práci Ústeckého
kraje a co přejete všem občanům našeho regionu do roku 2010?

V

těchto novinách přinášíme
mimo jiné bilanční rozhovor
s hejtmankou Ústeckého kraje.
Na naši otázku podobného ražení
odpovídají tři další zastupitelé kraje
a jeho čelní představitelé.
Pavel
Kouda
(ČSSD)
náměstek
a zástupce
hejtmanky,
člen RÚK

naplňování všech přání a tužeb byly
úspěšné. Potom to půjde! Hodně
zdraví, lásky a vzájemného pochopení, úcty a tolerance. A co nejvíce
práce pro všechny…
Jiří Šulc
(ODS)
člen Rady
Ústeckého
kraje

Oldřich
Bubeníček
(KSČM)
zastupitel
předseda
Výboru pro
výchovu,
vzdělání
a zaměstnanost ZÚK

Rok 2009 byl prvním rokem nového volebního období krajského
zastupitelstva a tak se dá posoudit,
jak se daří plnit sliby občanům kraje. Z tohoto pohledu si myslím, že
Ústecký kraj na své občany určitě
nezapomíná. Díky nezájmu většiny poslanecké sněmovny se zatím
pouze v krajských zdravotnických
zařízeních nemusí platit regulační poplatky, žáci vybrané desítky
učebních oborů dostávají motivační
stipendia, stejně jako vysokoškoláci, kteří chtějí v kraji pracovat. Středoškoláci dostávají příspěvek na
dopravu. Školáci mohou využívat

program PAŽIT (Program aktivního
života) v pěti rekreačních zařízeních.
Ovšem nejen mladá generace, ale
i sociální služby a prožití důstojného podzimu života patří k prioritám
Ústeckého kraje a jeho zastupitelů.
Výrazné podpory se také dostává
kultuře, památkám i sportu. Kraj
vyrábí většinu elektrické energie
pro naši zemi, těží se tu uhlí a za
to musí být kraj preferován i v dalších letech formou mimořádných
dotací od energetických a uhelných
společností hlavně do zdravotnictví,
školství či volnočasových aktivit.
A mé přání? Určitě dobrým předpokladem přání je fakt, že v krajském
zastupitelstvu se sešlo 55 zastupitelů, kteří nemají na mysli osobní prospěch, ale snaží se vykonávat mandát v souladu se složeným slibem
a potřebami Ústeckého kraje. Toto
úsilí je ku prospěchu všem občanům bez rozdílu národnosti, barvy
pleti či politického nebo náboženského vyznání. Hezký rok 2010!

Každý rok jsem psal hodně o kraji,
který mám rád. Tady jsem se narodil, pod dohledem rodičů studoval,
staral se o své děti a pracoval tak,
abych byl s výsledkem spokojený
a užitečný nám všem. Závěr roku
je velmi důležitý pro nás všechny,
jen pro každého z nás trochu jinak.
Někdo jen bilancuje uplynulý rok,
jiný zase plánuje čeho nového chce
v příštím roce dosáhnout. Za sebe
musím konstatovat, že rok celoevropské či spíše celosvětové bankovní
a ekonomické krize, a u nás v Česku
ještě navíc krize politické, plné zvratů, podpásovek, dalšího zadlužování
a neodpovědných činů, rozhodně
nemohu pozitivně ohodnotit. U nás
v Ústeckém kraji je, navzdory tomu,
situace přece jen trošku jiná. Nezaměstnanost se ani zdaleka nepřibližuje úrovni let z počátků tohoto
tisíciletí, krajští politici se nehádají
mezi sebou jako ti v Praze a snaží se
nalézt dohodu jak problémy tohoto
kraje řešit. Kromě jiného to znamená, že rozvojové projekty připravené v minulém období se úspěšně
dokončují nebo alespoň rozjíždějí.
Třeba jen z evropských peněz jsme
v rámci Regionálního operačního
programu Severozápad letos schválili
či zahájili dlouhou řadu rozvojových
projektů za 13 miliard korun, a to
zaměstná v příštích letech tisíce lidí.
Proto vám přeji, ať se podaří splnit
všechny důležité úkoly i každodenní povinnosti. Přeji vám šťastný rok Jana Ryšánková (vlevo) s Evou Valjentovou z Karlovarského kraje
2010, pro všechny z nás o mnoho
a Krajském úřadu Ústeckého památky související s historickou
a mnohé lepší, než ten rok končící.
kraje se uskutečnilo jednání těžbou drahých kovů a nerostů
mezi radními Ústeckého a Karlo- a připravit podkladovou dokumenvarského kraje, které zodpovídají za taci pro zápis sítě těchto památek
oblast kultury – Janou Ryšánkovou do kulturního a přírodního dědictví
(ÚK) a Evou Valjentovou (KK). Pří- UNESCO. Oblastí zájmu jsou celé
předvánočním čase se na kraj- v Ústeckém kraji i v celé zemi. Musí- tomni byli i pracovníci z obou úřa- Krušné hory na území Ústeckého
ském úřadě předávaly dary, a to me jejich práci více oceňovat a pod- dů, kteří se specializují na uvedenou a Karlovarského kraje a Svobodnéproblematiku. Hlavním tématem byl ho státu Sasko. Karlovarští hosté
jednotkám a sborům Integrovaného porovat ve všech oblastech.“
záchranného systému ÚsteckéPro policii, hasiče, zdravotnickou připravovaný projekt k přeshraniční byli seznámeni s projektem i celou
záchrannou službu či jednotky spolupráci v rámci programu Cíl 3 iniciativou a v tomto ohledu byla
ho kraje. Dary v hodnotě téměř sedmi miliodobrovolných hasičů / Ziel 3 „Středoevropská kulturní dohodnuta velmi úzká spolupránů korun předávala
byly připraveny na- krajina Montanregion Erzgebirge/ ce mezi oběma kraji a jednotný
hejtmanka Ústecképříklad přenosné vy- Krušnohoří – cesta ke světovému postup do budoucna. Do konce
ho kraje Jana Vaňhosílačky,
motorové dědictví UNESCO“. Tento projekt roku bude vytipován větší počet
stříkačky a sací koše, byl zpracován a v září 2009 podán objektů v každém kraji, který bude
vá, která v úvodu řekpomůcky na zvyšo- ke schválení Ústeckým krajem jako v průběhu projektu upřesňován. Na
la: „Záchranné složky
musí být připraveny
vání fyzické kondi- lead partnerem a ostatními part- leden příštího roku byla dohodnuta
včas, pohotově a efektivce záchranářů a dokon- nery, jimiž jsou TU Bergakademie informační schůzka, kde chtějí oba
ně zasáhnout a úspěšně řešit
ce terénní automobil a sanitní vůz. Freiberg, Oblastní muzeum v Mostě kraje společně se saským partnerem
nejrůznější mimořádné události. Bez Výběr darů byl zvolen dle skuteč- a Förderverein Montanregion Erz- jednotně představit celou iniciativu
jednotek integrovaného záchranné- ných potřeb jednotek, tak, aby byly gebirge ve Freibergu. Projekt má za zástupcům Ministerstva kultury ČR
ho systému si lze jen těžko předsta- technicky plně vybavené a připrave- cíl během dvou let vybrat a podrob- a Národního památkového ústavu,
ně zdokumentovat krušnohorské ústřední pracoviště v Praze.
vit bezproblémové fungování života né pomáhat v krizových situacích.
Vážení čtenáři krajských novin
Ústeckého kraje, jsem rád, že vám
na sklonku roku 2009 mohu popřát
pevného zdraví, radosti a úspěchů
v roce 2010. Pokud mluvím o úspěších, je třeba si uvědomit, že stále
platí – jak dobří, pracovití i bohatí
jsou občané, takový je i stát nebo
v našem případě celý Ústecký kraj.
Všichni jsme, já tomu věřím, dělali v roce uplynulém všechno pro
to, abychom se měli lépe, aby náš
region, který je naším společným
domovem, prosperoval nebo se alespoň co nejrychleji vyrovnal s propadem ekonomiky a ﬁnancí. Vím
o čem mluvím. Krajské ﬁnance patří
k nejhlavnějším náplním mé práce
a s uspokojením vám mohu říci, že
jsme se chovali v rámci možností
rozumně. Podařilo se nám úspornými opatřeními minimalizovat dopad
celosvětové ekonomické krize
a propad daňových příjmů nebyl tak
katastrofální, jak se původně zdálo.
Rok 2010 bude pro celý Ústecký
kraj, všechny jeho zastupitele bez
ohledu na to, v jakých lavicích sedí,
ve znamení vytváření podmínek pro
zvýšení růstu HDP, musíme a také
chceme lépe využívat prostředků
z Evropské unie i dalších evropských ﬁnančních mechanismů.
Budeme investovat do vlastního
majetku a při všech akcích a projektech hospodařit rozumně. I kraj má
své priority, i vy je, milí čtenáři, jistě
máte. Přeji tedy Ústeckému kraji,
aby se měl lépe, aby vaše cesty při

O středoevropské kulturní
krajině Krušnohoří
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Předání darů záchranářům
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Náš kraj byl mezi nejaktivnějšími regiony
P

od záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové se konal
26. listopadu seminář na téma:
Odraz českého evropského předsednictví v regionech. Pořadatelem
akce byla PPAgency ve spolupráci
s Ústeckým krajem. Cílem projektu
bylo přispět k propagaci prvního
českého předsednictví a současně
pokračovat v otevřených tématech
k budoucnosti regionální Evropy.
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová zhodnotila regionální
projekty v rámci našeho předsednictví v Evropské unii. Podle jejích
slov byl Ústecký kraj jedním z nejaktivnějších regionů, což dokládá
i 135 akcí v prvním pololetí roku
2009. „Období předsednictví bylo
přínosné i v další oblasti, a tou je
čerpání peněz z evropských fondů.
V rámci tohoto období se podařilo
ještě více zviditelnit operační programy a intenzivněji pracovat na

osvětě. Výsledkem bylo, že jsme
pocítili nárůst zájmu o podávání
projektů i ze strany měst a obcí,“
řekla Jana Vaňhová. Ve svém projevu také zmínila dvě konkrétní akce
Ústeckého kraje, které měly přímou vazbu na předsednictví České republiky a to
neformální
zasedání ministrů dopravy EU
v
Litoměřicích
a kulturně-vzdělávací open-air
Eurofestival Litoměřice. „Půl roku
jsme měli příležitost ukázat všem,
co umíme, v čem jsem dobří a že
máme co nabídnout. My v Ústeckém kraji jsme tento úkol splnili,“
dodala hejtmanka závěrem.
O dalších významných akcích
v evropském kontextu hovořila Markéta Pokorná, zástupkyně

Ústeckého kraje v Bruselu. Řada
akcí k českému předsednictví proběhla i v samotném Ústeckém
kraji. Jednou z nejvýznamnějších
byla Konference navazující na skupinu na vysoké úrovni (High Level
Group) pro konkurenceschopnost
evropského chemického průmyslu
s názvem Šíření výsledků HLG
v regionech. Díky
této akci si Ústecký kraj vytvořil
velmi dobrý image u Generálního
ředitelství Průmyslu a podnikání.
Na téma využití evropských fondů
v regionu vystoupil za ROP Severozápad Petr Achs a za odbor regionálního rozvoje krajského úřadu
Zuzana Kadlecová. V operačním
programu Severozápad bylo alokováno 745,9 mil. EUR. Rozdělo-

vání dotací bylo zahájeno vyhlášením první výzvy k předkládání
projektů v prosinci 2007. Z ROP SZ
byly rozděleny dotace za přibližně
13,011 miliardy Kč, což je nejvíce
prostředků ze všech regionů v České republice. Těm, kteří dokončili
svůj projekt nebo alespoň jednu
jeho etapu, bylo vyplaceno již 840
milionů Kč. Počítá se, že do konce roku tato částka vzroste o 330
milionů Kč. Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007
– 2013 mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko v rámci
evropské územní spolupráce představila Zuzana Kadlecová. Cílem je
vytvoření a realizace přeshraničních hospodářských, kulturních,
sociálních a ekologických aktivit
prostřednictvím společných strategií podporujících udržitelný rozvoj
území. Na program je připraveno
celkem 207,4 mil. EUR.

Deklarace o spolupráci
Ú

stecký kraj a Severočeské doly
podepsaly deklaraci o spolupráci s cílem dosáhnout udržitelného rozvoje území dotčeného těžbou. Revitalizace a resocializace je
nezbytným následným krokem po
sanaci území, ale zároveň je to také
ﬁnančně a organizačně náročný
proces. Jednou z oblastí spolupráce
je participace na projektu Listen to
the voice of Villages – Naslouchejme hlasu venkova.
„Ústecký kraj podporuje obnovu území zasaženého těžbou uhlí,
a to především formou investičních
projektů, což představuje 15 eko-
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miliard určených na obnovu infrastruktury. Hledá ale i další cesty, jak
podpořit revitalizaci, a především
resocializaci tohoto území. Jednou
z možností jsou i projekty ﬁnancované z Evropské unie. Úspěchem
je realizace projektu Naslouchejme
hlasu venkova, neboť žadatelů ze
zemí střední Evropy je celá řada
a projekt byl vybrán ke spoluﬁnancování již v první výzvě programu,“
řekla hejtmanka J. Vaňhová.
Projekt Listen se zaměřuje na podporu rozvoje území určitým způsobem znevýhodněného vůči ostatním
regionům, ať již z hlediska izolo-

Čtrnáct dní v Bruselu:
České Švýcarsko

vanosti, špatné dostupnosti apod.
Chce zpracovat možnosti oživení
těchto oblastí cestou podpory cestovního ruchu malého rozsahu. Pilotní území představuje 32 obcí, které
spadají do území těžce zasaženého
těžbou (např. Březno, Braňany, Mariánské Radčice či Světec). Projekt se
rozhodl zviditelnit právě tuto dlouho
zatracovanou tvář Ústeckého kraje, který slouží jako zásobárna uhlí
a elektrické energie celému státu
již mnoho let prostřednictvím studijních turistických tras včetně „po
stopách dolů“ a představit krajinu
přetvořenou člověkem.

Spokojený zákazník 2009
Radek Vonka předává velvyslankyni Mileně Vicenové kalendář na rok 2010 o krásách Českého Švýcarska

V

íce než stovka Bruselanů a návštěvníků hlavního města Belgie
a sídelní metropole Evropské unie se
sešla ve čtvrtek 3. prosince v Galerii Českého centra v bruselském
Českém domu na vernisáži zajímavé výstavy. Až do 14. prosince se
tu představovalo České Švýcarsko,
evropská excelentní turistická destinace (cena EDEN 2009 od Evropské
komise) a jedno z nejznámějších
a také nejnavštěvovanějších míst
Ústeckého kraje. Unikátní expozici

a vysoce odbornou obsluhu,
příjemné prostředí, ochotu personálu, vstřícnost k zákazníkům, za
čistotu a pořádek v provozovnách
nebo za příkladný vztah ke klientům
při zájezdech a další služby bylo na
krajském úřadu v Ústí nad Labem
předáno jedenáct cen s názvem
„Spokojený zákazník 2009“. Ústecký kraj je jedním z pěti regionů České republiky, kde tuto akci pořádá
už devět let Sdružení českých spo-

třebitelů (v našem regionu byla tehdy dokonce premiéra). Sdružení hájí
zájmy a práva spotřebitelů, v soutěži
Spokojený zákazník ale rozhodovali
o cenách sami zákazníci či představitelé obcí, kteří vyplňovali dotazníky a navrhovali desítky malých či
středních provozoven k ocenění.
Konečné slovo měla potom odborná komise… Nad soutěží i slavnostním vyhlášením vítězů převzala
záštitu Jana Vaňhová a organizátor

Přehled oceněných ﬁrem, společností, podnikatelů
a živnostníků z Ústeckého kraje:
Barvy Balax, s.r.o. Teplice (specializovaný prodej), Energie o.p.s.
Meziboří (obecně prospěšné služby pro handikepované, rekvaliﬁkační
kurzy), Elektrošrot a.s. Teplice (recyklace elektromateriálů), G Design
spol. s r. o. Ústí n.L. (projekce a inženýring, rekonstrukce staveb a d.),
Aspra Europe, s.r.o. Teplice (instalace oken a dveří, služba Zelená šance), HS Tuning – Josef Hora, Novosedlice (prodej autodílů
a doplňků na zahraniční vozy, poradenství), Army butik – Chlumec
u Ústí n.L. (prodej vojenských a historických oděvů a doplňků), České
pekařství – Otakar Svoboda, Jirkov (výroba a prodej pekařských
a cukrářských výrobků), Autobusová doprava Pavel Chaloupka, Liboňov (zajišťování dopravy, zájezdy), Kadeřnictví – holičství
P. Hanžlová a M. Preisslerová, Chlumec (služby) a Řeznictví a uzenářství U Zimmermannů, Kostomlaty p.M. (výroba a prodej).

akce též obdržel z Fondu hejtmanky
Ústeckého kraje neinvestiční dotaci
ve výši 25 tisíc korun.
Slavnostnímu udělování cen byl
přítomen v zastoupení hejtmanky
její náměstek Arno Fišera, dále předseda odborné komise pro ochranu
spotřebitele Ústeckého kraje Petr
Husák, který je zároveň předsedou sociálního výboru krajského
zastupitelstva, a ředitel Sdružení
českých spotřebitelů Libor Novák.
Arno Fišera ocenil práci ﬁrem, které
získaly cenu zákazníků a zdůraznil,
že si váží jejich poslání při zvyšování
úrovně služeb a prodeje v ústecké
regionu. „Pro každého poctivého
podnikatele, soukromníka a živnostníka musí být zákonem, že
o jeho úspěšnosti nerozhoduje jen
výše obratu a ﬁnanční zisk, ale také
spokojený zákazník, který dál šíří
dobré jméno té které provozovny,“
řekl A. Fišera.

a Radek Vonka, též předseda správní
rady České Švýcarsko, o. p. s., přítomni byli také velvyslankyně ČR při
EU Milena Vicenová a další hosté.
Radní Jana Ryšánková a zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu
Markéta Pokorná se den poté
zúčastnily mítinku partnerů projektu RENREN (Renewable ENergy
REgions Network, tj. Síť regionů
zaměřených na obnovitelné zdroje
energie), jenž je ﬁnancován z programu Interreg IVC.

Sedm center pro
romskou komunitu

Držitelé cen Spokojený zákazník 2009 spolu s organizátory. Zcela vpravo Arno Fišera a Petr Husák.

Z

třiceti velkoplošných barevných fotograﬁí Václava Sojky a Zdeňka Patzelta, zaměstnanců Správy Národního
parku České Švýcarsko, billboardů
a integrovaného monitoru s promítáním ﬁlmů Krajina tajemství a Pohádka z kamene připravil Ústecký kraj
prostřednictvím svého zastoupení
v Bruselu spolu s obecně prospěšnou
společností České Švýcarsko a Českým centrem v sídle EU. Slavnostní
vernisáže se zúčastnili i představitelé kraje – radní Jana Ryšánková

K

rajský úřad je realizátorem projektu, který v příštích letech podpoří integraci romské komunity na
území kraje. Ten je zaměřený hlavně
na práci s dětmi a rodinami a bude
realizovaný v sedmi vybraných sociálně vyloučených lokalitách. Projekt
v celkové hodnotě 18,5 mil. Kč je
podpořený z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost, peníze
na něj přijdou z evropských fondů.
Centra podpořená Ústeckým krajem by měla fungovat v ústeckých
čtvrtích Předlice a Krásné Březno,
v Trmicích na Ústecku, Děčíně,
Lovosicích, Roudnici nad Labem
a také v Duchcově na Teplicku. Zařízení by měla služby poskytovat od
začátku příštího roku do poloviny
roku 2012. Hlavní činností zmíněných center budou výchovné, vzdě-

lávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc
při uplatňování práv či obstarávání
osobních záležitostí.
„Jedná se o podporu znevýhodněným v sociálně vyloučených
komunitách, především rodinám
s dětmi. Pouhá nabídka programů
sociální inkluze prostřednictvím
fundovaně zpracovaných projektů
ale sama o sobě nestačí. Je potřeba, aby po nich byla také poptávka
mezi samotnými příjemci pomoci.
Musí chtít hledat východisko ze své
neutěšené situace. Odborníci lidem
pomohou získávat práci, i krátkodobou, která umožní získání
a udržování základních pracovních
a sociálních návyků. Ochota pracovat a přijmout nabízenou práci musí
být podmínkou pro výplatu dávek

státní sociální podpory. Výše dávek
by měla mít nejen represivní, ale
i motivační charakter, a to tam, kde
vznikne zájem o růst pracovních
dovedností a o vyšší stupeň vzdělání
dětí“, říká radní pro sociální oblast
Jana Ryšánková. „Ukazuje se, že
řešeni problémů v sociálně vyloučených komunitách bude během na
dlouhou trať. Při práci s rodinami
musí být vyžadováno plnění povinností souvisejících se školní docházkou a se vzděláváním dětí. Dětem
nezodpovědných rodičů musí být
zajištěna řádná péče, včetně jejich
pobytu a stravování v denních stacionářích, zde je prostor pro činnost
neziskových organizací disponujících kvaliﬁkovanými odborníky pro
sociálně terapeutickou, poradenskou činnost a další aktivity.“

Zastupitelstvo vybralo
drážního dopravce
Pokračování ze str. 1

Uzavření smlouvy s drážním
dopravcem na období deseti let je
podmínkou, kterou stanovilo usnesení vlády, pro spoluﬁnancování
prokazatelné ztráty vzniklé z poskytování dopravních služeb ve veřejné
železniční osobní dopravě ze státního rozpočtu. V případě uzavření
smlouvy na kratší období, než je
deset let, by celou prokazatelnou
ztrátu hradil pouze Ústecký kraj.
Prokazatelná ztráta v Ústeckém kraji pro rok 2010 činí 688 milionů Kč,
z toho 217 milionů bude hrazeno
ze státního rozpočtu. Prokazatelná
ztráta v dalších letech bude průběžně navyšována o inﬂaci.
Nabídka společnosti ČD obsahuje závazek obnovy vozového parku v objemu více než dvě miliardy
korun, což znamená 55 zcela nových
či modernizovaných vlakových sou-

prav. K největším vlnám v obnově
vozového parku dojde během jízdních řádů platných v období 12/2011
– 12/2012 (16 souprav) s tím, že od
počátku platnosti smlouvy budou
nasazena v počtu 12 ks modernizovaná vozidla Regionova.
Z posudku zpracovaného pro
Ústecký kraj auditorskou společností PricewaterhouseCoopers vyplývá,
že výše prokazatelné ztráty, kterou
má Ústecký kraj hradit společnosti
České dráhy na základě uvedené
smlouvy, je založena na nákladech,
které by vynaložil běžný, řádně
řízený podnik disponující odpovídajícími dopravními prostředky.
Konkurenční nabídka společnosti
RegioJet, a.s., nebyla dle auditorského posudku s nabídkou společnosti ČD ve více aspektech porovnatelná. Ekonomická analýza tak
podpořila rozhodování Ústeckého
kraje ve prospěch Českých drah.

Na našem obrázku je skica stánku Ústeckého kraje, v němž se bude prezentovat prostřednictvím odborníků na cestovní ruch z odboru regionálního
rozvoje krajského úřadu na dvou prvních veletrzích cestovního ruchu v příštím roce v České republice. Návrh vzešel z veřejné soutěže a expozice
bude umístěna jednak na veletrhu Regiontour na brněnském výstavišti BVV Brno (14. – 17. ledna) a pak od 4. do 7. února na veletrhu Holiday
World v Praze-Holešovicích. Kromě těchto dvou veletrhů bude Ústecký kraj spolu s dalšími partnery z regionu nabízet evropské veřejnosti naše krásy
a turistické možnosti i na dalších akcích světového cestovního ruchu (Utrecht, Dráždany, Berlín, Kyjev a d.). Tam už vždy ve společné expozici České
republiky s dalšími kraji a vystavovateli, a to za úzké součinnosti s agenturou Czechinvest.
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Hejtmanka Jana Vaňhová bilancuje rok 2009
kraj ve srovnání s ostatními regiony
ČR příliš nepohoršil co do nárůstu
nezaměstnanosti. Jde o dobrý signál, ale naším cílem je dostat se
v počtu nezaměstnaných na celorepublikový průměr. Kromě toho
v posledních dnech došlo k oživení
poptávky po velkých výrobních prostorech. Jednáme se dvěma potencionálními zájemci o průmyslovou
zónu Triangle u Žatce, což by mohlo znamenat nárůst počtu nových
pracovních míst v Ústeckém kraji.
Rezervy vidíme však i v oblasti cestovního ruchu.

Pokračování ze str. 1

Myslíte si, že se vám a Ústeckému kraji podařilo všechny cíle
naplnit? Nezaměstnanost je
v kraji stále 13 %, navíc v průběhu roku odešli z průmyslové
zóny Triangle dva významní
investoři.
Navzdory všem negativním vlivům a hospodářské krizi si Ústecký

Máte praxi ve školství. Proto
vás zřejmě nepřekvapí, když se
zeptáme, jak byste ohodnotila
své dosavadní kroky stupnicí od
1 do 5?
Myslím, že máme za sebou řadu
pozitivních úspěchů, přesto je vždy
co dohánět. Naštěstí k předložení
ﬁnálního účtu zbývají necelé tři
roky. V oblasti propagace kraje
nám musím dát jedničku, podařilo
se nám skvěle zvládnout předsednictví Evropské unie a zastoupení

v Bruselu, byli jsme vyhodnoceni
jako nejaktivnější region. Významné úspěchy máme také v čerpání prostředků z EU, zde se nám
díky poradenství podařilo výrazně
zvýšit zájem obcí a měst o evropské peníze. Navázali jsme jednání s významnými investory v kraji
v oblasti chemického průmyslu
a energetiky a usilujeme o to, aby
se přihlásily ke společenské zodpovědnosti za život místních obyvatel. Také úhrady zdravotnických
poplatků v krajských zařízeních
jsou dílčím úspěchem. V oblasti školství jsme jako jeden z mála
krajů začali hradit jízdné školákům a dáváme stipendia vysokoškolákům a vybraným učňovským
oborům, kterých je na trhu práce
nedostatek. Vypsali jsme také řadu
grantů v oblasti sportu a podařilo
se nám obnovit regionální dopravu
v turistické sezoně. Celkové hodnocení je tedy takové, že v některých oblastech sice vnímám drobné
rezervy, přesto jsme na dobré cestě
je naplnit. Dávám vedení Ústeckého kraje lepší dvojku.

Jaké projekty připravujete pro
následující rok?
Chceme úspěšně pokračovat
v tom, co jsme letos začali. V krátkodobém horizontu chceme oslovit
i menší investory a nabídnout jim ve
spolupráci s ministerstvem průmyslu
a obchodu naší největší průmyslovou
zónu. Chceme dokončit započaté
projekty, zejména dostavbu klíčových komunikací. Zároveň budeme
jednat s energetickými společnostmi
o možných kompenzacích obyvatelům v kraji. Zde se totiž vyrábí téměř
polovina celkové produkce elektrické energie ze zdrojů znečišťujících
životní prostředí. Zároveň budeme
pokračovat v potírání negativních
vlivů extremismu.
Tématem, které hýbe celou zemí,
jsou narůstající dluhy. Hovoříte
o velkých výdajích, i Ústecký kraj
si musel vzít úvěr. Je to rozumné
v době hospodářské krize?
Ústecký kraj je na tom ekonomicky velmi dobře. Alespoň tak
hovoří aktuální výsledky agentury
Moody´s, která hodnotila schop-

nost kraje splatit své závazky. Takto pozitivní rating jsme získali díky
zodpovědnému provoznímu hospodaření a vysokému podílu samostatně ﬁnancovaných investic. Náš
kraj je držitelem vyššího ratingu,
než je celorepublikový průměr.
Ve vedení kraje jste teprve
necelých 14 měsíců, je něco co
vás za tuto dobu mile či nemile
překvapilo?
Odpověď na tuto otázku mám
spojenou s jednou událostí, která
se velmi zaryla do paměti obyvatel
Ústeckého kraje, mne nevyjímaje.
Jsou to povodně na Děčínsku v červenci letošního roku. Na tuto událost, kterou nikdo do poslední chvíle nečekal, nezapomenu a osobně
pohlížím s úctou na ty, kteří se
okamžitě zapojili do pomoci obyvatelům v postižených lokalitách
a kteří na místě zachraňovali nejen
majetek, ale i lidské životy. Vážím si
také práce celého krizového štábu,
hasičů, policistů vojáků a dobrovolníků, kteří dokázali rychle a profesionálně jednat. Bez jejich pomoci by

byly škody několikanásobně větší.
Mám tuto událost spojenou nejen
s počátečním překvapením, ale také
s velkou vlnou lidské solidarity.

Nastane rok 2010. Kam Ústecký
kraj směřuje, jaký bude v roce
2020?
Jsem optimista, Ústecký kraj, podle mého názoru, za pár let vyroste
z ošklivého káčátka a bude těžit ze
svého výhradního postavení v oblasti průmyslu. K tomuto odvětví přibude rozvoj cestovního ruchu a s tím
spojený rozvoj regionální dopravy.
Na železnice se vrátí nejen turisté,
ale také přeprava zboží, spojená
s přílivem nových investorů.

Co byste popřála vašemu kraji
a občanům do Nového roku?
V první řadě to, čeho není nikdy
dost – hodně zdraví, štěstí a lásky.
Přála bych nám všem, aby byl ten
následující rok lepší než ten letošní.
A já slibuji, že pro to uděláme maximum.
Děkujeme za rozhovor!

Pět měsíců po hrozných povodních

Některé domy v Žižkově ul. jsou už úplně opravené, jiné ještě leccos čeká

H

ned v době ničivých povodní počátkem července byla
hejtmanka Jana Vaňhová mezi
občany postižených obcí na Děčínsku. Po pěti měsících přijela znovu
a v Benešově nad Ploučnicí navštívila v doprovodu starosty města
Karla Vrbického a místostarosty
Radka Leknera některé rodiny
v Žižkově ulici, v uličce Pod Ostrým i jinde. Zajímala se o to, jak se
občané města vypořádali s odstraňováním následků povodní a co
všechno udělali pro to, aby letošní
Vánoce byly trochu radostné a po
více než pěti měsících od živelné
katastrofy mohli a dokázali lidé na
vše aspoň na chvíli zapomenout.
Hejtmanka navštívila třeba rodinu
Horvátovu, která má šest členů

U

Paní Věra Vtelecká vyprávěla neuvěřitelné zážitky z červencové
„bleskové“ povodně

a žije v nájmu v přízemí domu čp.
376. Paní Yveta zavzpomínala na
to, jak jim dary od představitelky kraje i ze skladu humanitární
pomoci pomohly v prvních týdnech přečkat těžkou dobu, kdy byl
jejich byt absolutně neobyvatelný.
U pětaosmdesátileté Věry Vtelecké
ocenila nádherně opravený dům,
kde žije i rodina její dcery a jenž
dal do „kupy“ syn paní Vtelecké.
Ta s rozechvěním vzpomínala na
počátek července, kdy se z domu
kousek pod železniční tratí dostávala do lodě záchranářů oknem…
Hejtmanka Jana Vaňhová přivezla
do Benešova další drobné a před
Vánocemi potřebné dárky, které Hejtmanka si v doprovodu starosty města prohlédla opravený a útulný byt paní Yvety Horvátové
obdržela i paní Edita Loudová a její
rodina. Ta využívá hezký domek
přímo u Bystré. Teď je to klidná
říčka, potok, ale v červenci nebylo
zřejmé, zda se nebude muset kvůli jejímu běsnění dům strhnout.
Naštěstí tak daleko to nedošlo…
Paní
hejtmanku
informovali
představitelé města o všem, co se
v posledních měsících v Benešově
podařilo v tom, aby se život vrátil do
normálních kolejí. Společně ocenili
práci všech členů integrovaného
záchranného systému Ústeckého
kraje. Starosta Karel Vrbický také
vyzdvihl příkladnou pomoc společnosti Philips, jež těsně před Vánocemi věnovala občanům Benešova
i dalších obcí několik set spotřebičů
pro domácnost (vysavače, mixéry,
toustovače, konvice a d.) v hodnotě přes půl milionu korun.
Dům rodiny Loudových u říčky Bystré v prosinci 2009

U Litoměřic byl otevřen nový most přes Labe

Mlékojed na Litoměřicku byl
17. prosince uveden do provozu nový silniční most přes Labe.
Odborná komise vybrala, na základě
doporučení občanů z veřejné ankety, pro most název Generála Chábery. Tento válečný hrdina z druhé světové války, pilot František Chábera
(★ 5. 1. 1912, † 21. 10. 1999), je
čestným občanem Litoměřic.
Samotnému zprovoznění mostu
předcházely projevy představitelů
kraje, Litoměřic a vedlejších Mlékojed, senátora Alexandra Vondry
a představitelů sdružení zhotovitelů
stavby (vedoucí člen Stavby mostů
Praha CZ, a. s. a dále Metrostav,
a. s. Praha). Stavbě mostu požehnal litoměřický biskup mons. Jan
Baxant a na generála Cháberu
zavzpomínal v emotivním vystoupení plk. Bedřich Opočenský z litoměřické jednoty Čsl. obce legionářské,
jejímž členem Fr. Chábera byl.
Hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová mimo jiné řekla: „Jsem
potěšena, že společně s vámi mohu
být přítomna u této významné události, jež navždy zapíše 17. prosinec
2009 do dějin nejen města Litoměřic, ale celého Ústeckého kraje…
Přes všechna trápení a úskalí, kte-

rá práci na mostě provázela, jsme
byli schopni dotáhnout ji do konce.
Jako mnoho jiných velkých staveb,
i tato se potýkala s řadou problému. Ať už to byli ekologičtí aktivisté, kteří leccos brzdili, či dokonce
hrozba nedokončení mostu z důvodu ekonomické krize. Nový most
toho zažil opravdu mnoho, a je-li
něco málo pravdy na pořekadle ‚Co
tě nezabije, to tě posílí,‘ pak bude
most opravdu pevný!“

Pan Ota Schneider převzal z rukou hejtmanky šek na 10 tis. Kč – byl vylosován jako výherce ankety na návrh názvu mostu…

Most přes Labe u Mlékojed pod Litoměřicemi je součástí stavby I. části přivaděče, který má včetně mostu 3,112 kilometru
a je součástí silnice č. II/247. Ta zajišťuje v prostoru mezi Ústím a Roudnicí nové silniční spojení a také ochranu proti rozlití
„staleté“ či dokonce „tisícileté“ vody (viz rok 2002). Celá stavba přivaděče od dálničního napojení na D8, přes kruhový
objezd před Lovosicemi, se sjezdem u Mlékojed a dalšími stavbami až ke křižovatce Žernosecká na druhém břehu řeky,
na silnici II/261, přišla na cca 1,6 miliardy korun, samotný most pak na 845 mil. Kč. Celá stavba byla ﬁnancována z rozpočtu Ústeckého kraje, evropských fondů či příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. Most je dlouhý 582 metrů
a jako komorový most z předpjatého betonu má sedm polí, hlavní pole se dělalo letmou montáží a má 151 metrů. Šířka
je 15 m, dva jízdní pruhy mají po 4,75 m, chodník a cyklostezka po dvou metrech…
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Ústecký kraj: Takový byl rok 2009
LEDEN

ČERVEN

ZÁŘÍ

Novorozená Veronika z Varnsdorfu dostala od hejtmanky Jany Vaňhové květiny, hračky a šek na 20.000 Kč; vše převzala šťastná maminka
Lenka Sykáčková. Jen minutu po půlnoci 1. 1. 2009 se v rumburské
nemocnici narodil první novorozenec roku 2009 nejen v Ústeckém kraji,
ale v celé ČR.
★★★
Druhý Český ples v Bruselu se konal 30. ledna za účasti hejtmanky
J. Vaňhové a jejího zástupce a náměstka P. Koudy. Ples symbolicky zahájil
kulturní a společenské akce konané u příležitosti českého předsednictví EU.
Pozvání přijal také předseda Evropské komise J. Barroso. Během návštěvy
Bruselu se hejtmanka setkala s českým eurokomisařem Vl. Špidlou.
★★★
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo od 1. února úhradu zdravotnických regulačních poplatků za pacienty z rozpočtu kraje. Poplatky začaly být
hrazeny formou převzetí závazku za pacienta na základě veřejného příslibu
kraje. Toto opatření se týká pěti nemocnic z Krajské zdravotní, a s. a tří
dalších zdravotnických příspěvkových organizací.

Na tradičním Dnu otevřených dveří krajského úřadu si návštěvníci mohli prohlédnou zasedací sál zastupitelstva, videokonferenční místnost a jednací prostory
rady kraje. Průvodci byli Jana Vaňhová, náměstci hejtmanky Pavel Kouda a Arno
Fišera, další člen krajské rady Jiří Šulc i ředitel krajského úřadu Milan Zemaník.
★★★
Na lodi Porta Bohemica se předávalo ocenění 4. ročníku soutěže Skleněná popelnice. Jde o soutěž ve třídění odpadu. Ze 338 měst a obcí kraje byla
nejúspěšnějším městem Česká Kamenice a obcí Doubice na Děčínsku.
★★★
Hejtmanka Jana Vaňhová a náměstek Arno Fišera se zúčastnili veletrhu
cestovního ruchu BITE v hlavním městě Číny Pekingu, kde se prezentoval
také Ústecký kraj. V rámci návštěvy podepsala Jana Vaňhová Dopis o záměru spolupráce mezi Ústeckým kraje a čínskou provincií Anchuej (Anhui)
zastoupenou jejím guvernérem Wangem Sanyunem.
★★★
Na pozvání předsedy vlády České republiky Jana Fischera se v Terezíně sešli
zástupci 49 zemí – vyvrcholila zde Mezinárodní konference o holocaustu
podpisem společného prohlášení Evropské komise a českého předsednictví
a podpisem Terezínské deklarace představitelů zúčastněných zemí. Podpisu
Terezínské deklarace byla přítomna i delegace Ústeckého kraje.

Do Ústeckého kraje zavítala na čtyřdenní návštěvu čínská delegace, aby
zde projednala další možnosti spolupráce a vzájemné podpory mezi čínskou provincií Anhui a Ústeckým krajem. Delegace vedená viceguvernérem
Tang Chengpeiem se setkala s představiteli kraje, navštívila sociální zařízení
pro seniory v Janově, Lázně Teplice, Průmyslovou zónu Triangle a zámek
Červený hrádek v Jirkově.
★★★
Deváté mistrovství světa dračích lodí se uskutečnilo v Račicích a zúčastnilo
se jej přes tři tisíce závodníků z dvaceti pěti zemí světa. Svou přítomností podpořili všechny zúčastněné také představitelé kraje – členka Rady Ústeckého
kraje Jana Ryšánková a náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera.
★★★

ÚNOR
Parlamentního večera ve Skotském domě a zasedání Valné hromady
Evropské sítě chemických regionů – ECRN 19. února se účastnila i skupina zástupců za Ústecky kraj. V rámci volby nových představitelů ECRN,
sítě evropských chemických regionů, předal Petr Fiala funkci člena prezídia
ECRN za ústecký region Arno Fišerovi, náměstkovi hejtmanky ÚK.
★★★
Hejtmanka Jana Vaňhová navštívila Krajské vojenské velitelství v Ústí nad
Labem a krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje.
Zajímala ji činnost složek Integrovaného záchranného systému v kraji i aktivity armády v našem regionu.

2009

BŘEZEN
Ústecký kraj prostřednictvím svého zastoupení v Bruselu organizoval
doprovodný program v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie.
Jednou z takových akcí byl i koncert Hudba za železnou oponou, na níž se
představily pěvecké sbory ze Saska-Anhaltska a Ústeckého kraje.
★★★

ČERVENEC

Počátkem července zasáhly náš kraj povodně. V řadě měst a obcí na Děčínsku musela hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová vyhlásit stav nebezpečí
kvůli mimořádným srážkám a bleskovým povodním. Poté co opadla voda, byla
hejtmanka seznámena se situací, navštívila sklady humanitární pomoci v benešovském kině a na obecním úřadě v Markvarticích. Osobně se přesvědčila v řadě
objektů, jak postupuje likvidace škod. Rodinám postiženým povodněmi předala
čisticí, mycí a dezinfekční prostředky, balené vody a další potřebné věci.
★★★

Každý rok jsou v našem kraji ze stovek dobrovolníků vybírání nositelé ceny Křesadlo. Cena je určena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci a letos se jednalo o 7. ročník. Nad akcí převzala záštitu
krajská hejtmanka. Ve střekovském Činoherním studiu zaznělo šest
emotivních příběhů nových nositelů Křesadla 2008.
★★★
Dějištěm 6. Reprezentačního plesu Ústeckého kraje byl 14. března Dům
kultury v Litoměřicích. V průběhu večera se na jevišti představili hvězdy českého showbyznysu. Symbolické šeky z výtěžku ze vstupného putovaly do
Centra sociální pomoci v Litoměřicích a do Ústavu sociální péče pro tělesně
postižené dospělé ve Snědovicích.
★★★
Den narození J. A. Komenského si připomínáme jako Den učitelů.
A právě v tento den byli za mimořádné úspěchy škol a jejich žáků nebo za
kvalitní publikační činnost oceňování učitelé škol v Ústeckém kraji. Celkem patnáct ocenění předala hejtmanka Jana Vaňhová a člen krajské rady
Petr Jakubec.

DUBEN
Podruhé v jedenáctileté historii soutěže Zlatý erb si cenu za nejlepší internetové stránky obnáší Tisá na Ústecku. Vítězství z r. 2008 v krajském kole
soutěže obhájila obec bez problému i letos. Ani vítězství v celorepublikové
soutěži nebylo pro Tisou premiérou, to si odbyla už v roce 2004. Konkurovalo jí 600 obcí a měst z celé země.
★★★
Krajské město se stalo centrem evropské chemie. Sešlo se zde 150
účastníků z mnoha zemí Evropy na jedné z nejvýznamnějších událostí – doprovodných akcí českého předsednictví v Radě Evropské unie
– Konference „Šíření výsledků HLG v regionech: Konference navazující
na skupinu na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu“.
★★★
V Litoměřicích se uskutečnilo neformální zasedání 11 evropských ministrů dopravy. Do jednání se zapojilo celkem 33 delegací, z toho 26 delegací
ze států Evropské unie. Jednali kromě jiného o Inteligentních dopravních
systémech. Setkání doprovodil Eurofestival na centrálním náměstí, který
zahájila hejtmanka J. Vaňhová.

KVĚTEN
Byla podepsána smlouva o česko-saském projektu „Portál pro informační
podporu rozhodování za krizových situací“ ﬁnancovaný v rámci programu
Cíl 3 / Ziel 3. Portál bude místem, kde záchranáři a další odborníci z oblasti
krizového řízení naleznou informace z česko-saské oblasti, krizové plány,
kontakty a další potřebná data. Projekt bude ukončen v roce 2011 a jeho
realizace přijde na 3,375 mil. Euro.
★★★
Ústí nad Labem hostilo celostátní konferenci o realizaci integrovaných
plánů rozvoje měst včetně problematiky jejich ﬁnancování. Konferenci zahájil předseda Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad
a člen rady kraje Jiří Šulc. Z Regionálního operačního programu Severozápad byly podpořeny tři velké integrované plány statutárních měst
Ústeckého kraje.
★★★
Titul Excelentní evropská turistická destinace v České republice získalo
pro rok 2009 České Švýcarsko. Do letošního národního kola soutěže EDEN
se přihlásilo více než dvacet destinací z naší země, které o titul EDEN soutěžily na speciální téma: Cestovní ruch a chráněné oblasti.

V polovině července byly v obcích a městech sečteny prvotní náklady
na odstranění škod na sumu 15,2 mil. Kč. Ministerstvo ﬁnancí uvolnilo
10 mil. Kč, které Ústecký kraj předisponoval městům a obcím na pokrytí
zmíněných nákladů. Rada Ústeckého kraje rovněž schválila pravidla pro
poskytnutí ﬁnančních darů fyzickým osobám z havarijního fondu kraje
na odstranění povodňových škod. Dále bylo rozhodnuto o poskytnutí
darů přibližně šesti stovkám občanů, kteří obdrželi příspěvek ve výši
10, 20 nebo 30 tisíc korun. Výše darů se určovala podle stupně zaplavení. Kraj poskytl i další dary v rámci humanitární pomoci postiženým
obcím a jejich občanům v hodnotě přes půl milionu korun.
★★★
Ústecký kraj zpracoval ve spolupráci s pověřenými odbornými pracovníky a obcemi přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku
sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém povodněmi. Celkové škody činily 574 185 000 korun, nejvíce jich utrpěly obce, na
obnovu jejich majetku bylo zapotřebí více než 287 milionů korun. Občanům poškodila voda majetek za 130 milionů, státu za 73 mil. Kč a také kraj
utrpěl vysoké škody na svém majetku – 72,5 mil. Kč.

Třiatřicátý ročník veletrhu Zahrada Čech byl v pátek 18. září zahájen na litoměřickém výstavišti. V amﬁteátru byly rovněž vyhlášeny
výsledky 2. ročníku soutěže Potravinářský výrobek Ústeckého kraje
pro rok 2009 – Kraj Přemysla Oráče. Kromě řady zvláštních uznání
a mimořádných ocenění bylo vyhlášeno šest výrobků, které se po celý
další rok budou pyšnit certiﬁkátem nejlepšího výrobku našeho kraje.
★★★
Druhé celokrajské dožínky se po loňské velice úspěšné premiéře konaly
v městysi Peruci na Lounsku. Občané tohoto kraje i návštěvníci snad z celých
Čech měli co obdivovat. O organizaci se postaral Ústecký kraj, městys Peruc,
tamní zemědělské družstvo a také Agrární komora Ústeckého kraje.

ŘÍJEN
O boji se sílícím extremismem v ČR a Ústeckém kraji zvláště se jednalo
na bezpečností konferenci, kterou svolala hejtmanka ústeckého kraje Jana
Vaňhová na Červený hrádek do Jirkova. Ústecký kraj chce systémové a komplexní řešení. Hejtmanka navrhla ve svém projevu konkrétní legislativní změny a systémová opatření na všech úrovních řízení státu, které by podle ní
měly vést k eliminaci extremismu nejen na území Ústeckého kraje.
★★★
Rychlostní komunikace R7 se dočkala dalšího rozšíření. Mezi obcemi
Vysočany a Bitozeves byl dán do užívání nový téměř šestikilometrový úsek.
Úsek rychlostní komunikace přispěje ke zkapacitnění této významné silnice, která spojuje Prahu s Chomutovem. Nový úsek si vyžádal přes miliardu
korun. Podstatnou část, 85 %, tvořily dotace z evropských fondů.
★★★
I letos zavítala delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmankou Janou Vaňhovou a náměstkem Arnem Fišerem do Bruselu na Open Days 2009. Cílem
Evropského týdne regionů a měst bylo vytvořit co možná nejlepší prostor pro
setkání jednotlivých aktérů zabývajících se regionálním rozvojem v EU.
★★★
Na úpatí hory Říp bylo vybudované nové parkoviště. Nachází se v obci
Krabčice a očekává se od něj, že poskytne turistům maximální servis. Slavnostního otevření se zúčastnil radní pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Radek Vonka. Na realizaci, která stála v přepočtu 13 miliónů
korun, přispěla Evropská unie, a to 92,5 procenty z celkových nákladů.

LISTOPAD
Ve Freibergu na území Svobodného státu Sasko proběhla akce, během
které 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“. Zasedání
Monitorovacího výboru projednávalo a schválilo celou řadu projektů.
★★★

SRPEN
Krajská komise soutěže Vesnice roku 2009 hodnotila 21 obcí z Ústeckého
kraje. Do 15. ročníku se přihlásilo 6 obcí z Chomutovska, 12 z Litoměřicka a po
jedné obci z okresů Louny, Most a Ústí nad Labem. Soutěž je pořádána v rámci
Programu obnovy venkova. Oceněné obce získaly stuhy, diplomy a ﬁnanční ocenění, Zlatou stuhu a 500 000 Kč získala obec Hrušovany na Chomutovsku.
★★★
Na základě nominace velitelů jednotlivých složek IZS byli oceněni hasiči, záchranáři, policisté, vojáci i dobrovolní hasiči, kteří se významně podíleli na ochraně
zdraví a majetku občanů, obcí a měst kraje. Jednotlivci obdrželi medaili spolu
s čestným uznáním. Dvě ženy a 60 mužů bylo oceněno za obětavost a profesionalitu při zásazích v povodněmi zasažených oblastech na území Ústeckého kraje.
★★★

Nejlepším dopravcem Ústeckého kraje za rok 2009 zvolili cestující
společnost Autobusy Karlovy Vary. Do ankety přišlo 1966 hlasů od
cestujících z celého kraje. Na dalším místě se ve druhém ročníku
ankety Dopravce roku 2009 v ÚK umístil loňský vítěz ČSAD Semily,
třetí příčka připadla Autobusové dopravě Podbořany.
★★★
Na krajském úřadu se konala Konference sociálních služeb Ústeckého
kraje. Ze strany poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací,
měst a obcí a nejrůznějších institucí byl o ni velký zájem. Hodnotil se projekt
sociálních služeb v uplynulém období a účastníci se věnovali také transformaci služeb pobytových zařízení sociální péče. Hostitelkou konference byla
členka rady Ústeckého kraje Jana Ryšánková.

PROSINEC

Ústecký kraj uspořádal na mosteckém Autodromu Den záchranářů.
V areálu letiště se představily složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Návštěvníci si prohlédli techniku v plném provozu,
seznámili se s činností všech sborů a vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci. Došlo i k předání darů od Ústeckého kraje jednotlivým složkám IZS.

Počátkem měsíce se v italské Veroně konal výroční meeting programu CENTRAL EUROPE, který pořádá Jednotný technický sekretariát se sídlem ve Vídni.
Ústecký kraj zde propagoval především projekt „Listen to the Voice of Villages“ (Naslouchejme hlasu venkova), který uzavírá první rok své realizace.
★★★
Na zámku Nový Hrad v Jimlíně proběhlo v sobotu 5. prosince Adventní
setkání v barokním ladění. Byli tam kejklíři, Žatečtí trubači, divadlo i hudba,
dobové tržiště a ukázky řemesel a ke koupení plno věcí včetně historického
skla a keramiky. Akce byla pořádána pod záštitou hejtmanky a zúčastnili se
jí i představitelé kraje – P. Kouda, A. Fišera a J. Ryšánková.
★★★
V neděli 13. prosince 2009 začal na železničních tratích v Ústeckém kraji
platit nový jízdní řád. Kromě toho čekají na cestující i další změny v podobě
nových nebo modernizovaných vlakových souprav. Některé z nich začnou
jezdit na severu Čech ještě před koncem roku.
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Fotokvíz

Arno Fišera dekoroval fotbalové „staré kluky“

V

Vítězná družstva Old Boys Cupu 2009. Vpravo je s nimi Arno Fišera.

D

ruhý ročník maratonu fotbalových zápasů Old Boys Cupu
se uskutečnil v sobotu 12. prosince
v bývalé sportovní hale Chemičky,
jež má nyní název Sportcentrum
Sluneta. Do krajského města přijeli

FOTO: ARCHIV

bývalí internacionálové a reprezentanti slavných týmů Sparty, Slavie,
ústecké „Army“, pražských Bohemians, ale také Chomutova, Mostu, Dukly Praha či Teplic. Pozval je
sem patron Old Boys Cupu Vladi-

mír Šmicer a „ředitelství“ soutěže,
záštitu nad celým turnajem převzal
náměstek hejtmanky Ústeckého
kraje Arno Fišera. Celodenní klání
moderoval Štěpán Škorpil, nynější
komentátor Eurosportu (dříve Čes-

koslovenské televize) a mezi diváky
nebo přímo ve fotbalových týmech
byli i někteří známí herci. Hrála skupina Basta Cheerleaders.
Konečné pořadí: 1. Slavia, 2. Arma
Ústí n. L. a 3. Dukla Praha.

listopadovém vydání jste měli
ve fotokvízu poznat kostel
sv. Barbory v Mašťově a ze
správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží hezkou
cenu. Jsou jimi Svatopluk Šrám
z Klášterce nad Ohří, Marta Martinovičová a Miroslav Koudelka z Chomutova. V letošním roce
se rozloučíme fotograﬁí poměrně
ojedinělé památky svého druhu
na území našeho kraje. Jedná se
o morovou kapličku s bohatou
sochařskou a plastickou výzdobou,
která je umístěna na návsi jedné
z obcí v jihozápadní části kraje.
Původně barokní stavba s lidovými
řezbami dřevěných plastik
pochází z první poloviny
18. století. V roce 1900
prošla radikální proměnou a nově instalovaná sochařská
výzdoba – zahrnující sochy vítězného Krista,

Panny Marie s Ježíškem, archanděla Michaela, sv. Jiří, všech čtyř
evangelistů a sv. Aloise z Gonzagy
– a všechny ostatní plastické prvky, ozdoby a římsy jsou od té doby
odlity z tzv. kufsteinského vápna
od plzeňské štukatérské ﬁrmy, která kapličku obnovovala. Vzhledem
k tomu, že od posledního restaurování kapličky uběhlo už drahně
času, vyžádala si celkovou obnovu
a restaurování kompletní sochařské výzdoby. Vlastníku kapličky
– obci – byla v rámci Programu
na záchranu a obnovu kulturních
památek ÚK pro rok 2009 poskytnuta dotace ve výši 454 300 Kč,
celkové náklady dosáhly 649 tis.
Kč. Pokud znáte správnou odpověď, pište na adresu: Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd.
tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí n.L., nebo
mailem na poupetova.s@
kr-ustecky.cz. Vaše odpovědi
čekáme do 18. ledna!

V Roudnici n. L. začala výstava z děl Josefa Čapka
V

Galerii
moderního
umění
v Roudnici nad Labem, jež je
příspěvkovou organizací kraje, je až
do 10. ledna zpřístupněna výstava
z díla Josefa Čapka. Pod názvem
Země a lidé ji podpořilo české ministerstvo kultury a záštitu nad ní převzala radní Ústeckého kraje Jana
Ryšánková, která má v gesci mimo
jiné právě oblast kultury. „Pro ty,
kteří nemají možnost cestovat do
Prahy,“ říká radní Jana Ryšánková
v souvislosti s tím, že v současné
době je v Jízdárně Pražského hradu
otevřena monograﬁcká výstava Josefa Čapka, „je roudnická expozice
mimořádnou možností prohlédnout
si díla tohoto zakladatele moderního českého výtvarného umění přímo v Ústeckém kraji. Musím vyslovit

Křížovka o ceny
T

ajenka křížovky z listopadového
čísla krajských novin ukrývala
otázku: Který dopravce vyhrál
anketu Ústeckého kraje pro
letošek(?) Ti, kteří nám mailem
či poštou zaslali její správné znění
Ochranný
svaz
autorský

Dopravní
podnik

a zároveň odpověděli Autobusy
Karlovy Vary, a.s., byli zařazeni do
slosování o ceny. Zde jsou tři výherci: Jiří Tvrzník z Krupky, Renata
Hajná z Lipna, p. Žatec, a Miroslav Hybrant z Vilémova u Kada-
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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 vlastně čtvrtou generaci.
Zakladatel tradice Petr Rada, otec
známého malíře a významného
člena Umělecké besedy Vlastimila
Rady, byl profesorem kreslení…

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
Hádej, hádej, hádači, až do
31. ledna 2010. Výstava záhadných
předmětů z depozitářů muzeí.

Zpívání
na Labi

Koření

Název
hlásky

Druh
oceli

Stát Zadní
Indie

Označení
velikosti
tužkového
článku

výstavy probíhá anketa o nejoriginálnější vánoční ozdobu.
Zapomenutí hrdinové, výstava je
otevřena od 8. prosince do 14. února 2010. O osudech německých
antifašistů v Československu ve 30.
a 40. letech 20. století.
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Public
Relations
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?

Kulturní pozvánky

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
ně. Všem gratulujeme a pro vás odd. tiskových informací, Velká
Vánoce v muzeu, v kostele
ostatní zde máme novou křížovku, Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
sv. Kateřiny – výstava betlémů,
jejíž tajenku nám pošlete nejpoz- Labem nebo prostřednictvím emaizvonků a zvonečků.
ději do pondělí 18. ledna 2010 lu na: sebesta.z@kr-ustecky.cz.
na adresu: Krajský úřad Ústeckého Nezapomeňte uvést úplnou adresu SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
kraje, odbor kancelář hejtmana, a heslo „Křížovka“.
Maroko, výstava barevných fotograﬁí Jiřího Voleského, budova
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▲

Z vernisáže výstavy: Jana Ryšánková (zprava) a ředitelka galerie
Alena Potůčková spolu s vedoucím
odboru kultury a památkové péče
krajského úřadu Petrem Novákem

ÍZ

velké poděkování autorkám výstavy
a pozvat všechny milovníky umění
do Roudnice. Mně bylo u obrazů
Josefa Čapka nádherně, je to jako
u poháru živé vody…“
Výstava Josef Čapek – Země a lidé
je otevřena kromě pondělků vždy
od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin
a vedle téměř šesti desítek obrazů
autora z meziválečného období tu
můžete zhlédnout také díla dalších
malířů – J. Zrzavého, E. Filly, A. Slavíčka, V. Špály, J. Baucha, K. Lhotáka
i jiných umělců dvacátého století.

Kamarád
Harryho
Pottera

Vrchol
(angl.)

Chem. zn.
molybdenu

Puls

Co (slov.)

Limited
Order

Jemná
mlha

V

Roudnici nad Labem se 2. prosince konalo „Vánoční zpívání na Labi“ organizované zdejším
městským úřadem spolu se státním
podnikem Povodí Labe a za účasti
zástupce hejtmanky Ústeckého kraje Pavla Koudy. Tisíce diváků nadše-

ně aplaudovalo vánočnímu koncertu pěveckého souboru Gymnázia
Roudnice n. L. „Zlatá střední“ pod
vedením Jiřího Hořeního. Celou
akci završil romantický ohňostroj
nad řekou Labe.
(od dop.)
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