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Opět D8:

e-mailovou poštou na adresu těchto novin

Zdravotnictví pro
občany Lounska

nebo přímo krajské hejtmance – na str. 3

Je neustále kvalitní a dostupné – čtěte na str. 5

Přinášíme úryvky z dopisů, které přišly
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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Slovo hejtmanky

Ústecký kraj se představil na výstavě EXPO v Šanghaji a lákal turisty

Krušné časy vládnou
našim Krušným horám

Dohoda o spolupráci s čínskou provincí Anhui

esy se ještě nevyrovnaly
se zátěží z minulých let,
teď navíc čelí houbě kloubnatce, která decimuje porosty
dodatečně vysázeného smrku
pichlavého. Svou roli sehrává
i přemnožená zvěř, která si
pochutnává na nově vysázených dřevinách. V polovině
července jsem navštívila okolí
Cínovce a Mikulova spolu
s terénní skupinou, která zde
podala alarmující zprávu
o současném kalamitním
stavu. Kyselost půdy ze
znečištěného ovzduší stále
výrazně překračuje únosnou
zátěž, porosty a půda jsou
oslabeny. Současná situace
není řešitelná ani náhradními
výsadbami. S ohledem na
tento stav je třeba urychlit
celý proces obnovy umírajících lesů a zvýšit ﬁnanční
prostředky tak, aby nedošlo
ke vzniku rozsáhlých holých
strání. Do ﬁnancování obnovy
lesů investoval Ústecký kraj
v loňském roce deset milionů
korun. Prostředky ve stejné
výši vyčleněné na letošní rok
nepočítají s rozsáhlým poškozením, které způsobuje kloubnatka smrková. Kalamitní stav
si žádá rozsáhlejší investice,
než je schopen Ústecký kraj
unést, zapojit by se měla i příslušná ministerstva. Obnova
jednoho jediného hektaru
lesa nás stojí 200 tisíc korun.
V následujících dnech hodlám
iniciovat jednání krajské rady,
která se bude zabývat tímto
problémem. Předpokládám,
že výsledkem našeho jednání
budou i konkrétní kroky, které
budeme požadovat po ministerstvu životního prostředí.
V minimální variantě budu
prosazovat, aby se do Krušných hor vypravil brzy spolu
s představiteli Ústeckého
kraje a odborníky na danou
problematiku nový ministr
životního prostředí.
Jana Vaňhová,
hejtmanka
Ústeckého kraje
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Hefei - Téměř stokrát lidnatější čínská
provincie Anhui se stává významným
partnerem Ústeckého kraje, a to nejenom v obchodní sféře, podpoře podnikání, ale i v oblastech zdravotnictví či
cestovního ruchu. V polovině července
uzavřely oba regiony v Hefei, hlavním
městě čínské provincie Anhui, Deklaraci
o spolupráci mezi Ústeckým krajem
a touto téměř sedmdesátimilionovou
provincií. Podpisem ji stvrdili hejtmanka
Jana Vaňhová a guvernér Wang Sanyun.
„Po podpisu smlouvy budou následovat
konkrétní projekty, které přinesou pozitivní výsledky nejenom pro náš kraj,“
uvedla hejtmanka Jana Vaňhvá.
Ústecký kraj se stal prvním regionem
ze střední Evropy, který obdobnou
smlouvu s čínskou provincií uzavřel.
Anhui je region v západní části Číny
s rozlohou téměř 140 tis. km2. Patří mezi
nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti
Čínské lidové republiky a ekonomický
vzestup je pozitivně ovlivněn vysokou
úrovní vědy a techniky. Počátky spolupráce mezi naším krajem a provincií
sahají do roku 2007.

Jana Vaňhová a Wang Sanyun
podepisují Deklaraci o spolupráci

Pokračování na str. 3

Ústecký kraj zjišťuje:

Jaké jsou dopady nedokončené D8 na zdraví obyvatel?

Ú

stecký kraj zadal Zdravotnímu ústavu v Ústí
nad Labem měření emisí
a hlučnosti na objízdných
trasách nedokončeného úseku dálnice D8 přes České
středohoří. Podobné šetření
nebylo dosud realizováno.
Výsledky chce kraj mimo jiné
použít v argumentaci proti
ekologickým aktivistům, kteří
záměrně brání dostavbě této
klíčové komunikace protahováním soudních sporů.
„Vzhledem k tomu, že dálnice
D8 nebude dokončena podle
plánovaného harmonogramu,
bude pokračovat nadměrné
zatěžování životního prostředí
a hrozí zdravotní rizika občanům. Požádala jsem na po-

sledním jednání u kulatého
stolu zástupce ministerstva
dopravy o ﬁnanční účast na realizaci šetření následků způsobených nedokončenou dálnicí
na objízdných trasách,“ uvedla
hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová. Po vzájemné dohodě
Ústecký kraj zadal Zdravotnímu
ústavu v Ústí n. L. realizovat
sérii čtyřiadvacetihodinových
měření, která budou o prázdninách probíhat ve dvou lokalitách
– Lovosice a Velemín.
O dokončení klíčové komunikace D8 v nejkratším možném
termínu usiluje kraj již od roku
2008 a přidávají se i nespokojení obyvatelé, které každý den
ohrožuje nadměrná doprava.
Cílem šetření je zjistit dopady
nedokončené dálnice na zdraví

Analog 31. srpna končí!
Ústecký kraj - S posledním
dnem prázdnin skončí na většině
území Ústeckého kraje analogové vysílání televizního signálu
prostřednictvím dvou velkých
vysílačů na Bukové hoře u Ústí
n.L. a na Jedlové hoře u Chomutova i 152 dalších dokrývačů,
tedy vysílačů menšího výkonu.
Od 1. září tak většina domácností „uloví“ už jenom digitální

signál ze stávajících vysílačů
a dokrývačů, a to na moderních
přijímačích, na starších po zapojení tzv. settopboxu nebo prostřednictvím satelitního šíření
signálů. Informace na webových
stránkách Českých radiokomunikací nebo u jednotlivých
televizí. Do konce roku 2012
má být digitální signál zaveden
na území celé republiky.

lidí hlavně na objízdných
trasách. Výsledná studie vzejde
z kvantitativní a kvalitativní
analýzy odebraných vzorků prachových částic a dalších rizikových polutantů (znečisťujících
látek). Výsledky budou použity
jako podklad pro hodnocení
kvality ovzduší v postižených
lokalitách, zejména rizikovost
identiﬁkovaných
polutantů
z hlediska jejich dopadu na

zdraví obyvatel. Ověřena bude
i míra hlukové zátěže.
Hejtmanka Ústeckého kraje
v červnu podpořila obyvatele
svou účastí při blokádě Velemína, již dvakrát svolala kulatý
stůl a zaslala výzvu premiérovi
s žádostí o urychlené dokončení
stavby, kterou do dnešního dne
podpořilo 185 zastupitelstev měst
a obcí v Ústeckém kraji. Otevřeným dopisem rovněž požádala

Děti Země a Společnost ochránců
životního prostředí Litoměřice,
aby přestaly ve svých aktivitách
a umožnily urychlené dokončení
stavby. Obrátila se i na poslance
Evropského parlamentu, aby
v rámci svých iniciativ prosadili
pokračování schvalovacího procesu ﬁnancování výstavby této
strategické komunikace z prostředků evropských fondů.
Pokračování na str. 3

Březno – Vesnice roku 2010
ZLATOU STUHU a titul Vesnice roku získala v Ústeckém kraji obec Březno na Chomu-

tovsku, a to v soutěži 22 obcí. Březno zaujalo hodnotící komisi všestranným rozvojem obce
v bytové výstavbě, sportu, kultuře, budování infrastruktury, společenském životě, kulturním
dědictví apod. „Obzvláště oceňuji sanaci bývalých kasáren a péči o místní části obce. Vyzvednout lze také dobré hospodaření obce a účelnost vynaložených ﬁnančních prostředků,“ řekl
předseda hodnotitelské komise Karel Kopecký. Další oceněné vesnice: MODRÁ STUHA:
Koštice (okres Louny) – za společenský život, BÍLÁ STUHA: Malé Žernoseky (Litoměřice)
– za činnost mládeže, ZELENÁ STUHA: Růžová (Děčín) – za péči o zeleň a životní prostředí
a ORANŽOVÁ STUHA: Vrbice (Litoměřice) – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
Dále byly uděleny diplomy:
- za vzorné vedení obecní knihovny: Nová Ves v Horách (okres Most)
- za vzorné vedení kroniky: Koštice (okres Louny),
- Cena naděje pro živý venkov: Zubrnice (okres Ústí nad Labem),
- za rozvíjení lidových tradic: Cítoliby (okres Louny),
- za kvalitní květinovou výzdobu: Siřejovice (okres Litoměřice),
- za příkladnou péči o historickou zástavbu obce: Merboltice (okres Děčín).
Mimořádné ocenění Ústeckého kraje „za úspěšnou přípravu a realizaci projektů s využitím dotačních titulů“ získaly Zabrušany (okres
Znak obce Březno
Teplice). Uděleno bylo rovněž jedenáct čestných uznání krajské hodnona Chomutovsku
titelské komise stejnému počtu vesnic ze čtyř okresů.
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Z jednání rady

Můj názor: Léto a krása našeho regionu

51. rada (3. volební období) doporučila zastupitelstvu schválit
a vyhlásit Program podpory regionální kulturní činnosti,
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011 a Program na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2011. Program podpory regionální
kulturní činnosti je určen k podpoře kulturních a vzdělávacích
akcí, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých oborech, jako jsou
např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film,
workshopy aj. Ústecký kraj tento program vyhlašuje každoročně.

K

Program na záchranu a obnovu kulturních památek
vyhlašuje Ústecký kraj již šest let. Vlastníkům pomáhá
v obnovách a rekonstrukcích hodnotných nemovitých
a movitých kulturních památek na území kraje. Na příští
rok je vyčleněno z rozpočtu kraje 8 milionů korun. V oblasti
památkové péče a návazného cestovního ruchu se v posledním období obrací pozornost také k drobným památkám,
které nejsou chráněny jako kulturní památky. Za období,
po které je program vyhlašován – tj. léta 2005-2010, bylo
celkem přiděleno již více než 76 mil. Kč mezi 226 dotačních projektů. Ústecký kraj tak významnou měrou přispívá
k záchraně a obnově památkového fondu na svém území
a pomáhá uchránit kulturní dědictví pro další generace.
Rada Ústeckého kraje po projednání doporučila Zastupitelstvu
Ústeckého kraje schválit a vyhlásit Program podpory aktivit
stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících v Ústeckém kraji na rok 2011. Z rozpočtu
na něj bude uvolněno šest milionů korun.
RÚK schválila návrh loga páteřních
ch
škol pro potřeby prezentace příspěvkových organizací Ústeckého kraje
s uděleným certifikátem Páteřní škola
Ústeckého kraje. Vítězný návrh byl
vytvořený autorkou Michaelou Novákovou, studentkou Střední průmyslovéé
školy, Ústí nad Labem, Stará 99, příspěvková organizace.

Aktuality • Informace
Ústecká atletická Grand Prix

Ústí nad Labem - V krajské
metropoli se 13. července
odehrál za podpory Ústeckého kraje 6. ročník třetích
největších atletických závodů
v České republice – Grand
Prix města Ústí nad Labem.
Diváci se dočkali i překonání
rekordu mítinku v osmistovce. Velkou cenu zahajoval
náměstek hejtmanky Arno
Fišera, hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová pak předávala ceny vítězům jednotlivých disciplín.

Závodníci z dvacítky zemí
změřili své síly ve třinácti disciplínách. Mítink měl i svého
smolaře. Rekordmanovi Petru
Svobodovi se na poslední
překážce, kdy byl v čele běhu
na 110 metrů, vyzula tretra
a skončil tak až na čtvrté pozici.
Mezi hvězdné hosty mítinku, kterého se zúčastnili
jen jako diváci, patřili bývalý
desetibojař Tomáš Dvořák
a držitel světového rekordu
ve skoku do výšky Kubánec
Javier Sotomayor.

Vyhlášena soutěž
Spokojený zákazník 2010
Ústecký kraj - Představenstvo Sdružení českých
spotřebitelů (SČS) a Odborná
komise pro ochranu spotřebitele v Ústeckém kraji
vyhlásily „Cenu Spokojený
zákazník Ústeckého kraje
2010“. Cena se uděluje na dva
roky a je prestižním oceněním
živnostníka, malé, střední, či
velké ﬁrmy s právem užívat
ocenění „Spokojený zákazník“. Předsedou Odborné
komise pro ochranu spotřebitele v Ústeckém kraji je
krajský zastupitel Petr Husák,
předseda sociálního výboru
krajského zastupitelstva, záštitu převzala hejtmanka
Jana Vaňhová.
Návrh na ocenění lze podat
prostřednictvím koordinátora
Blahoslava Husáka, e-mail:

blahoslav.husak@quick.cz,
mobil: 733 683 746, nebo
prostřednictvím Regionálního kontaktního místa pro
spotřebitele, které je zřízeno
na adrese: YMCA v Ústí nad
Labem, Hradiště 4, Ústí nad
Labem, e-mail: usti@ymca.cz,
tel.: 475 220 831. Zde stačí
uvést své jméno a příjmení
s kontaktní adresou, obchodní
jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ,
adresu navrhované prodejny
(provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze využít i internet (www.konzument.cz),
kde se nachází podrobnější
informace a také formulář pro
podání návrhu. Uzávěrka
pro podání návrhů je
30. září 2010.

am byste do Ústeckého
kraje pozval své přátele
nebo obecně české turisty?
A které místo osobně tady
„doma“ preferujte? Společná prázdninová a dovolenková otázka pro tři krajské
zastupitele.

Martin
Strakoš
(ČSSD),
zastupitel,
předseda
komise pro
regionální
rozvoj
a cestovní
ruch

Staré pověsti české dávají
našemu kraji punc turistické
přitažlivosti,
jedinečnosti
a unikátnosti. V dětství jsem
se pravidelně účastnil pochodů
Za
Přemyslem
Oráčem
a kochal se přenádhernou
krajinou. Své přátele bych tedy
zcela jistě pozval na horu Říp
a dále do Stadic k legendárnímu pomníku. Další podívanou s panenskou přírodou jsou
skalní útvary Labské pískovce
a Národní park České Švýcarsko, překrásné České středohoří a půvabné Polabí. Nemohu
se nezmínit ještě o pozdně
gotickém zámku Nový hrad
v Jimlíně u Loun, který prošel
rozsáhlou rekonstrukcí za přispění Ústeckého kraje, a není
divu: je také v jeho majetku
a tedy správě. Jelikož pocházím
z Mostu, preferuji a doporučuji
všem turistům navštívit v tomto
druhém největším městě kraje
čtveřici „dromů“: aquadrom,
hipodrom, autodrom a také
aerodrom. Dostihové závodiště
a motoristický okruh bych
prezentoval jako velmi zdařilá
díla rekultivační činnosti zahlazující následky těžby uhlí.
Své přátele a známé také často
vodím k nově napouštěnému
Mosteckému jezeru – dalšímu
důkazu budoucí zdařilé rekultivace.

Vzhledem k tomu, že miluji
historii a ducha starobylosti,
neminula by přátele návštěva
největších dominant mosteckého okresu, a to hradu Hněvína
s vyhlídkovou věží a hvězdárnou a přesunutého chrámu
Nanebevzetí Panny Marie.
Jiří Šulc
(ODS),
člen Rady
Ústeckého
kraje,
poslanec
Parlamentu
ČR

Nedávno na mě vyšla řada
připravit spolužákům z vysoké
školy víkend v našem kraji.
Setkáváme se skoro každý
rok už pár desetiletí, dvacet
absolventů stavební fakulty
ČVUT, střídavě na Moravě
či v Čechách. Kolegům, kteří
dnes bydlí vlastně po celé ČR,
jsem, dle jejich slov, zajistil
úžasný zážitek. V pátek jsme
se ubytovali na zámku Žernoseckého vinařství, což je místo
v pohodě dostupné po dálnici
D8 z Prahy. Prohlédli jsme si
vinice, zámek i sklepy a měli
výklad s degustací zdejších vín.
Na sobotu jsem připravil výstup
na Milešovku a Hazmburk.
Pro cyklisty (peloton jsem
vedl osobně) pak okruh Velké
Žernoseky – přívoz Malé Žernoseky, Lovosice, Sulejovice,
Čížkovice, Třebenice, Teplá,
Vlastislav, Mrsklesy, Medvědice, Kocourov (výborný
oběd), Milešov (vrchařská prémie) a pak podél Milešovského
potoka Opárenským údolím
zpět do Malých Žernosek.
Po cestě nechyběl výklad
o Hazmburku, výjimečné hoře
Boreč, Košťálově, Děkovce,
Milešovce, Opárenském hradě
a kněžně Libuši, tedy vlastně
o místně známé a oblíbené turistické trase známého dirigenta
Poppa. Třešničkou na dortu

Blesková kontrola na železnici

Ústecký kraj - Pracovníci odboru dopravy Krajského úřadu
Ústeckého kraje se opět vydali
zkontrolovat kvalitu služeb,
které poskytují cestujícím České
dráhy. Tato možnost vyplývá
z nové smlouvy o zajištění
dopravní obslužnosti, kterou má
kraj uzavřenou s ČD. Kontrola
většího rozsahu (neohlášená,
řekněme „přepadová“) se zaměřila na dodržování jízdního řádu,
čistotu vlaků, provádění kontrol
jízdních dokladů, funkčnost
a vybavenost toalet a označení
vlaků a personálu. Týkala se
sedmi vlaků na linkách U13,
U11, U12, U1 a U40 (tratě mezi
Ústím, Mostem, Postoloprty,
Žatcem a Louny), respektive
stejného počtu spojů na linkách
U1, U2, U5, U6 a U14 (okruh
Ústí – Most – Chomutov a zpět).
Je možné říci, že kvalita
cestování vlakem se zvyšuje;

vagóny, ač staré, jsou většinou
udržované v čistotě, na toaletách standardně nechybí mýdlo
ani ručník. Jedno zpoždění
přesahující 15 minut bylo způsobeno spadlou trolejí na trati.
Několik drobných prohřešků
ale přece jen úředníci odhalili,
za jeden z nich – znečištěnou
vodu, která nakonec přestala
téct úplně, bude dopravci navržena podle smlouvy peněžní
pokuta. Ke kvalitě se vyjádřili
i cestující. Podle většiny z nich
je ve vlacích vidět snaha poskytnout lidem co možná nejlepší
komfort, ale technické možnosti
souprav starých i několik desítek let jsou omezené a neodpovídají požadavkům moderní
přepravy. Proto také Ústecký
kraj na základě nové smlouvy
očekává nasazování nových
vlakových souprav. To by mělo
začít už v prosinci tohoto roku.

byla zajížďka do maríny
v Píšťanech. Pro méně zdatné
jsem připravil na sobotu cestu
lodí Porta Bohemica kaňonem
Labe z Žernosek do krajského
města a zpět. V neděli před
odjezdem domů mohli všichni
ještě navštívit královské město
Litoměřice a známou kapitulu
nebo zámky v Libochovicích,
Roudnici nad Labem a Ploskovicích. Vřele doporučuji i vám,
vážení čtenáři!
Oldřich
Bubeníček
(KSČM),
zastupitel,
předseda
výboru pro
výchovu,
vzdělávání
a zaměstnanost

Náš kraj nabízí mnoho lokalit,
které musí zaujmout každého
turistu či návštěvníka. Máme
atraktivní hrady a zámky,
muzea, kostely, kláštery, máme
městské památkové zóny či
skanzeny. Tradici má lázeňství,
ale máme i Labe či unikátní
Pravčickou bránu, rozsáhlé
oblasti hor, lesů a vodních
ploch. Naše rodina cestuje

po kraji pravidelně, v poslední
době například Milešovka, Podkrušnohorský zoopark, zámek
Trmice, vodní hrad Budyně
nad Ohří, Litoměřice, Žatec,
Rumburk, hřebeny Krušných
hor. Nemáme speciální místo,
spíše se snažíme poznávat stále
něco nového. A každá památka
či přírodní scenérie má své
kouzlo. Přesto bych pozval
čtenáře na nejvyšší vrchol
Českého středohoří Milešovku.
Před obcí Bílka zaparkujeme
a potom se již vydáme do chráněné krajinné oblasti. Nejdříve
mírné, ale postupně strmější
stoupání. Cestou můžeme vidět
zajímavé rostliny, živočichy
i ptáky. A odměnou je nádherný
výhled z vrcholu, při optimální
viditelnosti až na Šumavu.
Milešovka se nazývá také
horou Větrnou, protože zde
prakticky nepřetržitě fouká
vítr, a nebo horou Hromovou,
protože má zaznamenáno
nejvíce bouřek v republice. Je
zde i stoletá meteorologická
observatoř a nechybí příjemné
občerstvení, které se na vrcholu
provozuje od roku 1825. Tedy
vzhůru do nadmořské výšky
837 metrů!

Z bruselské Czech Street Party

Brusel - Česká hudba, tradiční speciality a prezentace
regionů, organizací a ﬁrem
přilákaly koncem června tisíce
lidí na českou street party
v Bruselu. Největší česká akce
v sídelním městě unijních institucí se letos konala již počtvrté.
Šlo o jedinečnou příležitost
k prezentaci České republiky
a jejích zájmů. „Ztratili jste svou
můzu? Jeďte ji hledat do Ústeckého kraje – regionu kontrastů
a inspirace. Své o tom věděli
např. Casanova, Goethe, Weber
či Beethoven. K tomu budete
mít dobré víno, pivo, pěknou
přírodu a památky, lázně
i kuriozity jako barokní kostel

přesunutý na kolečkách téměř
o celý kilometr. Bližší informace a rovnou také inspiraci
naleznete na stánku Ústeckého
kraje již při prvním ochutnání
jejich tradičních likérů, koštování klobásek, českých buchet
a Severočeských tyčinek,“ zvala hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová k návštěvě našeho stánku. Akce se konala
v duchu oslav 10. výročí vzniku
regionálního uspořádání a nesla
motto „10 let českých regionů“.
České regiony se prezentovaly
nejen propagačními materiály.
Úspěch měly zejména tradiční
krajové speciality. Prodávalo se
hlavně české pivo…

Dvanáct výherců
s AEROPLÁNEM
Ústecký kraj - V právě skončené soutěži, kterou bylo
možné v průběhu předchozích
čtyř měsíců sledovat na stránkách regionálního týdeníku
Sedmička, jsme představili téměř desítku úspěšných projektů
z Ústeckého kraje ﬁnancovaných z prostředků ROP
Severozápad. Z hlavní výhry –
vyhlídkového letu nad regionem
pro tři osoby – se pak mohlo
těšit 12 šťastlivců.
Mít Ústecký kraj téměř jako
na dlani. Taková je výhra také
pro nejúspěšnější soutěžící posledního, čtvrtého kola soutěže
AEROPLÁNu, která je zaměřená na poznávání projektů

Regionálního operačního programu Severozápad (ROP NUTS
Severozápad) v Ústeckém a Karlovarském kraji. Poslední šťastnou výherkyní vyhlídkového letu
pro tři osoby nad Ústeckým krajem a tašku dárkových předmětů,
se stala paní Jana Kostnerová
z Ústí nad Labem.
Z rukou krajské hejtmanky
si převzali dárky také další
výherci: sportovní vyžití ve
wellnes a ﬁtness centru Tornádo v Mostě a tašku s dárkovými předměty získal Miroslav
Hnul z Chabařovic a dárkové
předměty za třetí místo si pak
odnesl Antonín Fiurášek z Ústí
nad Labem.
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Ústecký kraj se představil na výstavě EXPO v Šanghaji a lákal turisty

Dohoda o spolupráci s čínskou provincí Anhui
Pokračování ze str. 1

rálním komisařem české účasti
na světové výstavě Antonínem
Stehlíkem a setkala se také
s Jiřím Vávrou, který je ředitelem zahraničního zastoupení
CzechTourismu.
Ústecký kraj se na Dnu
regionů prezentoval několika
propagačními materiály v čínštině a návštěvníci českého
pavilonu ochutnali také pivo
Zlatopramen nebo známou
Starou mysliveckou. V rámci
pracovní návštěvy provincie
Anhui delegace, v níž byl také
člen zastupitelstva našeho kraje
Stanislav Rybák a pracovníci
krajského úřadu, navštívila
společnost Longhua Group
Co., která ve městě Lu´an City
vyrábí nábytek z bambusu.
Hejtmanka s doprovodem si
rovněž vyměnila zkušenosti

s provozem průmyslových
zón a besedovala o podnikání
v České republice a možnostech pro čínské investory (např.
v Yeling Drink Co., ve stavební
ﬁrmě ACEG a d.). Nechyběla
ani témata cestovního ruchu
s nabídkou zajímavých a pro
Číňany jistě nových poznání
severu ČR.
V
anhujské
Univerzitě
tradiční
čínské
medicíny
byly dojednány první formy
spolupráce, která by mohla být
zahájena vysláním několika
čínských odborníků do našeho
kraje k výuce českých zájemců
o tuto formu lékařské vědy.
K pracovní návštěvě delegace
Ústeckého kraje v provincii
Anhui se vrátíme ještě některými postřehy v příštím vydání Den regionů zahájili hejtmani zúčastněných krajů (zprava): Jana Vaňhová (Ústecký kraj),
Stanislav Eichler (Liberecký), Josef Novotný (Karlovarský) a Milada Emmerová (Plzeňský kraj)
našich novin.

Od května až do konce října jsou Česká republika a Slovenská
republika vedle sebe i v Číně – na šanghajském výstavišti Expo
tu mají obě země pavilony těsně u sebe – český je vpravo

Pódiu na Evropském náměstí vévodila při zahájení Dne regionů
ČR také krásná fotograﬁe Pravčické brány až z dalekého Ústeckého kraje

Představitelé Ústeckého kraje
v rámci pracovní návštěvy
Číny navštívili také výstaviště
EXPO 2010 v Šanghaji, kde
Jana Vaňhová a hejtmani
Milada Emmerová (Plzeňský kraj), Stanislav Eichler
(Liberecký) a Josef Novotný
(Karlovarský) zahájili Den
českých regionů na výstavním
Evropském náměstí a uvnitř
české expozice.
Jak známo, český pavilon
patří k nejnavštěvovanějším
na EXPO 2010 a s mottem
Plody civilizace a vysokou
uměleckou hodnotou expozice láká nejen občany Číny.
Hejtmanka Jana Vaňhová besedovala také s velvyslancem ČR
v Číně Liborem Sečkou, gene-

Ústecký kraj měl ve své expozici v českém pavilonu dostatek Z návštěvy Univerzity tradiční čínské medicíny s prohlídkou Delegace jednala v Číně také se zástupci ﬁrem o možné spopropagačních materiálů. Zde je ukázka titulu jednoho z nich… originálních výukových materiálů
lupráci. Na snímku je setkání s představiteli univerzity v Hefei

Jaké jsou dopady nedokončené D8 na zdraví obyvatel?
Pokračování ze str. 1
Česká republika by totiž mohla
na základě stížností ekologických aktivistů u Evropské
komise přijít o více než 8 miliard korun.
Hejtmanka rovněž pozvala
dopisem nově jmenovaného
předsedu Vlády České republiky Petra Načase k návštěvě Ústeckého kraje spojenou
s osobní schůzkou a prohlídkou
rozestavěných úseků dálnice
D8. V dopise premiéra stejně
jako jeho předchůdce upozornila, že situace na objízdných
trasách je kritická, a požádala
ho, aby se zasadil o urychlenou
dostavbu této klíčové komunikace. Hejtmanka v dopise
premiérovi slíbila, že Ústecký
kraj, bude plně nápomocen
při realizaci opatření, která
povedou k urychlenému dokončení dálnice.

Ohlasy čtenářů
krajských novin
(redakčně kráceno)
Vážím si všech rozumných
lidí, kteří usilují o co nej-

rychlejší dostavbu dálnice
mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Nechápu proto, jak
může stát dovolit neustálé
bojkotování dostavby tohoto tahu. Myslím si, že páni
ekologové z Brna by se měli
starat o životní prostředí
na Moravě.
Jaroslav Häusler,
Ústí nad Labem
Váš otevřený dopis, který
jste zaslala M. Patrikovi
ohledně D8, podepisuji.
Jednání některých pseudoekologických organizací tohoto typu hraničí s pácháním trestných činů korupce
a vydírání a škodí všem
ostatním ochráncům přírody.
I já na tuto problematiku již
několik let marně poukazuji.
Karel Ferschmann,
předseda ÚKRK Českého
svazu ochránců přírody,
Praha
Nemůžete zveřejnit jména,
povolání,
bydliště
a motiv jednotlivých členů

Děti Země, blokujících
dokončeni D8? Případně
uskutečnit s nimi besedu
s obyvateli v postižených
obcích případně je týden
– měsíc v těchto obcích
ubytovat. (?)
Zeman

vůle lidu proti vůli jedince
(ve Vašem případě několika
moravských jedinců), a tak
mne napadlo, co byste řekla
návrhu, svolat shromáždění
zájemců o urychlenou dostavbu dálnice na ústecké
náměstí. Dostavba dálnice

Článek a články s tímto úzce
související jsou podle mého
názoru vzorovou ukázkou
tendenčnosti, neobjektivity
a nevyváženosti vydávající
se za ochranu veřejného
zájmu. Tendenčnost a neobjektivitu spatřuji v tom,

S velkým zájmem jsem si
přečetl články o D8. Máte
samozřejmě pravdu, vážená
paní hejtmanko. Člověk
jen žasne, jak nikdo neumí
zatočit s těmi „rádoby
ekology“. Ještě víc žasnu,
že jim jde na ruku náš
Krajský soud. V novinách
jsou uvedeny možnosti, jak
dostavbu dálnice urychlit.
Snad by bylo nejrychlejší
přijmout nový zákon ve
zrychleném řízení. Přeji
Vám hodně úspěchu a vytrvalosti v tomto nezáviděníhodném boji.
Jindřich Soukup

Vážená paní hejtmanko,
po přečtení článku jsem si
řekl, že Vám musím napsat.
Jak je zřejmé, staráte se
o dokončení dálnice D8,
co Vám síly stačí, ale zatím
marně. Chlubíme se, že máme
demokracii, v níž se prosazuje, vlastně má prosazovat,

a snaha o její brzké dokončení by vešla ve všeobecnou
známost, snad by pak konečně
„pravda zvítězila“. Je úplným
nesmyslem nechat dálnici
D8 nedokončenou a kdo to
neuzná, měl by se podrobit
psychiatrickému vyšetření.
Rudolf Sticha, Hrobce

že druhá strana, tj. tito
„pseudoekologové“,
jak
jsou také ve vašem článku
označováni, nedostali možnost obhájit svůj postoj
a vysvětlit, o co jim v předmětné kauze jde.
Josef Englic,
Rumburk

Vážená paní hejtmanko,
se zájmem jsem si přečetl
Váš článek o stavbě úseku
dálnice D8 z Lovosic
do Řehlovic. Není jediné
věci ve Vašem vyjádření, se
kterou bych s Vámi nesouhlasil. Celý kraj doplácí
na potřebu několika rádoby
ekologů Dětí Země se zviditelnit.
Radek
Brodský
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Krušnohorské lesy
volají

SOS

Lesy na náhorních plošinách ve výšce 700 – 800 m n.m.
Krušné hory - Obnovou prostředí a lesa v Krušných horách
a návrhy lesnických i dalších
opatření se zabývali v terénu členové skupiny pro řešení kalamitního stavu v této části regionu,
kterou vloni ustavila hejtmanka
Jana Vaňhová. Kyselá depozice
stále překračuje kritickou zátěž,
porosty a půdy jsou oslabeny,
řešením nejsou ani náhradní
dřeviny a obnova lesa je znemožněna rovněž přemnožením

zvěře. Představitelům kraje se
dostalo odborných rešerší, hodnocení a výhledů od odborníků
z Výzkumného ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, útvaru
Lesní ochranné služby ve Strnadech, ze státního podniku Lesy
České republiky či ze Sdružení
vlastníků obecních lesů.
Smrk pichlavý je v Krušných
horách náhradní, tedy nikoliv
původní, dřevinou a právě ta
je kloubnatkou napadána, a to

Náměstek hejtmanky Arno Fišera (vpravo) při kontrole stavu lesů Krušných hor
i v porostech spolu s břízou
bradavičnatou. Podmínkou pro
šíření houby je zdejší vysoká
vlhkost včetně častých mlh
v nadmořských výškách kolem
800 metrů. Podobně škodí
vysoký obsah imisí v půdě
z minulých let, i když v posledních letech došlo k výraznému
omezení některých emisí,
např. u So2 až od 90 %. Provoz
i věda si sice umí s problémem
poradit, ale kromě ovzduší, Kloubnatka smrková napadá smrk pichlavý

Nejen cyklisté si pochvalují nový
přívoz v Nučničkách

nedostatku ﬁnancí na všech
úrovních se negativně na stavu
porostů projevuje v každém
případě neúnosný početní stav
jelení zvěře, která vegetaci ničí
okusem, loupáním i ohryzem.
Paní hejtmanka a její náměstek
Arno Fišera si rovněž prohlédli
nové výsadby dřevin. Například
značné plochy osázené listnáči –
buky musí být kvůli zvěři oploceny a to přináší samozřejmě
další vysoké ﬁnanční náklady.

Nostalgie na kolejích
(ale pod střechou)

a vede po trase z Nučniček
přes Počaply a České Kopisty
do Terezína. Slavnostního otevření přívozu v Nučničkách se
zúčastnil i zástupce hejtmanky
Ústeckého kraje Pavel Kouda.
„Oceňuji aktivitu obce i to,
že projekt byl realizován
v krátkém čase. Mám radost
z toho, že Ústecký kraj podporuje podobné projekty, které
rozšiřují možnosti turistiky
Zástupce hejtmanky Pavel a poznávání našeho kraje,“
Kouda (vpravo) se starostou řekl při zahájení slavnostTravčic Milošem Řepou v Nuč- ního odpoledne vicehejtman
ničkách
Kouda.

▲

který je současně členem rady
Ústeckého kraje s kompetencí
pro dopravu a nově zvoleným
poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Projekt zahrnul například
výstavbu nástupních můstků,
pořízení nové lodi, vybudování
zázemí přívozu, ale i vyznačení cyklotrasy, která tím navázala na přívoz v Nučničkách

Travčice - Nučničky - Pár
dní před zahájením hlavních
prázdnin a doby dovolených
vyřešil dokončený projekt obce
Travčice (Nučničky jsou částí
této obce), ﬁnancovaný z regionálního operačního programu, propojení páteřních cyklostezek podél řek Labe a Ohře
novou cyklotrasou a přívozem.
„Obec Travčice na realizaci
projektu získala z Regionálního operačního programu
Severozápad více než 10
miliónů korun. Projekt byl
dokončen v rekordním čase
– osm měsíců stačilo k tomu,
aby přívoz a cyklotrasy mohli
využívat místní obyvatelé,
cyklisté nebo turisté“, uvedl při
slavnostním otevření předseda
Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad Jiří Šulc,

Chomutov - Alespoň dvěma
snímky se vracíme k nedávným Dnům otevřených dveří
v depozitáři Národního technického muzea, konkrétně jeho
Železničního muzea. Jsme však
v bývalém chomutovském lokomotivním depu, poněvadž právě tady je expozice více než
osmdesáti parních i elektrických
lokomotiv, drezín, osobních
i salónních vozů a dalších
kolejových vozidel. V alespoň
pár dní otevřené výstavě pobyla

několik hodin i hejtmanka Jana
Vaňhová a řekla nám, že záměr
Národního technického muzea
Praha zřídit v budoucnu v areálu
chomutovského depa přístupnou sbírkovou expozici přinese
pro zdejší region další atraktivní
podívanou. Přispěje k dalšímu
rozvoji cestovního ruchu a přiláká k nám milovníky kolejí,
vláčků a nostalgie minulých
dvou století (nejstarším exponátem je totiž drezína z roku 1850
či parní lokomotiva z r. 1870!).

Představujeme čtyři významné projekty
ty
V

rámci podpory 9.1 Regenerace a rozvoj
měst v 5. výzvě Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad (ROP) byly
schváleny projekty Ústeckého kraje, jejichž
realizace začala počátkem letošního roku. Jde
o dostavby a rekonstrukce škol, které zřizuje
Ústecký kraj.
„Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu
budovy, dostavba zázemí, úprava dvora“
Rozpočet projektu: 102 621 330 Kč
Cílem projektu je rozšíření prostorových kapacit
teplické Konzervatoře. Základnu projektu tvoří
nevyužitý objekt. Renovovaný trakt nazvaný „OÁZA“
bude propojen s ostatními budovami proskleným

schodištěm, výtahovou šachtou a novou přístavbou.
„Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem,
Studenti se mohou těšit na více prostor, nové zkudostavba areálu, 4. etapa“
šebny pro individuální hru i na velký zkušební sál
pro orchestr. V rámci projektu vzniknou i venkovní Rozpočet: 149 685 000 Kč
prostory pro odpočinek a oddych.
Cílem této významné investiční akce je navázat
„Evropská obchodní akademie Děčín
na předchozí již realizované etapy, výstavbou moder– přístavba tělocvičny včetně zázemí“
ního objektu, který doplní stávající infrastrukturu
určenou pro vzdělání a bude poskytovat studentům
komplexní zázemí, pro studijní i volnočasové aktivity.
Rozpočet: 50 655 821 Kč
Nově vybudovaný objekt bude v prvním podlaží
Záměrem projektu je rekonstrukce budovy EOA obsahovat prostory jídelny a kuchyně. Druhé podlaží
v Děčíně. Projekt je zaměřen na rekonstrukci suterénu bude poskytovat kvalitativně odpovídající prostory
školy, což jsou servisní prostory pro komplexní tělocvičny, spolu s komplexním sportovním vybaveprovoz školy – šatny, kabinety, archiv školy, kotelna, ním, poskytujícím studentům maximální různorodost
rozvodna sociální zařízení pro tělocvičnu, sklady, a napomůže tak podporovat rozvoj fyzických aspektů
studentů během hodin tělesné výchovy. Zároveň
a dále na výstavbu nové tělocvičny.

bude provedena rekonstrukce a přestavba stávajícího
objektu tělocvičny.
„SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.,
revitalizace areálu školy, 4. - 6. etapa + CEDOP“
Rozpočet: 147 288 020 Kč
Projekt je rozdělen na tři etapy. V rámci první
z nich dojde k rekonstrukci vily, která bude sloužit
jako zázemí pro vedení školy a dojde tak k uvolnění
prostor v hlavním objektu školy. Druhá etapa spočívá
ve stavebních úpravách 1. – 3. nadzemního podlaží
hlavní budovy. Třetí etapa se týká vytvoření počítačové učebny včetně moderního vybavení. Samostatnou součástí projektu je i výstavba centra dopravní
přípravy (CEDOP).
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Zdravotní péče pro obyvatele Loun a okolí je zajištěna
Z

dravotní péče je obyvatelům Lounska dostupná v širokém spektru
odborností i po ukončení
činnosti lůžkových oddělení
chirurgie a interny v lounské nemocnici.

V Nemocnici Louny, a.s.,
jsou i nadále v provozu lůžková oddělení následné péče
(v únoru 2010 zde dokonce
došlo k rozšíření oddělení o 43
lůžek), dlouhodobé intenzivní
péče a oddělení sociálních
lůžek. Současně byl zachován
provoz rehabilitačního oddělení, stejně jako pracoviště
pro vyšetření pacientů pomocí
počítačového tomografu (CT)
či rentgenového a ultrazvukového pracoviště.
Obyvatelům Loun a okolí jsou
k dispozici také ambulantní
pracoviště a lůžková oddělení
v nemocnicích v okolních městech. Základní péči v oborech
gynekologie a porodnictví,
pediatrie, chirurgie a interny,
jsou připraveni pacientům
z Lounska poskytnout lékaři
a sestry v žatecké nemocnici,
ve dvou odštěpných závodech
společnosti Krajská zdravotní,
a.s., v nemocnicích v Mostě
a v Chomutově a v nemocnici ve Slaném. Kromě této
základní péče mohou obyvatelé
Loun a okolí využít také specializovaná pracoviště v Nemocnici Most a v Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem,
které provozují např. oddělení
urologie, neurologie, ortopedie, ORL nebo kožní či oční
oddělení.
Mimo uvedených lůžkových
zařízení a ordinací vlastních
registrujících praktických lékařů, praktických dětských
lékařů a zubních lékařů, mohou

kraj svou podporu posílil V souvislosti s ukončením proa jeho dotace dosáhla objemu vozu interního a chirurgického
1 522 tis. Kč.
oddělení v lounské nemocnici
bylo výjezdové stanoviště ZZS
Výjezdové
posíleno o jednu posádku sanitního vozu. Nyní zde tedy slouží
stanoviště ZZS
jedna posádka vozu rychlé
je přímo v Lounech
lékařské pomoci a dvě posádky
Pokud se jedná o zajištění vozů rychlé zdravotnické
přednemocniční neodkladné pomoci. Ty zajišťují neodkladpéče, tu zabezpečuje Zdra- nou zdravotní péči místním
votnická záchranná služba obyvatelům v případě, kdy je
(ZZS) Ústeckého kraje, p.o. zdravotní stav natolik vážný,
z výjezdového stanoviště umís- že dochází k bezprostřednímu
těného přímo ve městě Louny. ohrožení jejich životů.

pacienti z Lounska využít také
služeb odborníků na lounské
poliklinice, kde jsou stále
v provozu např. chirurgické,
interní, urologické nebo alergologické ambulance. Dále je
zde umístěna mamologická
poradna, ambulance pro léčbu
chronické bolesti, poradna pro
léčbu žilních městků dolních
končetin (varixů) a EEG
pracoviště. Většina ordinací
je provozována denně nebo je
možné se k vyšetření objednat. Privátními odbornými
lékaři jsou provozovány např.
dvě ordinace chirurgická
a cévní (ty dokonce vznikly
jako reakce na uzavření oddělení v lounské nemocnici),
oční ambulance aj. Zahájen
byl provoz i zcela nové ordinace praktického lékaře pro
dospělé.

Lékařská služba
první pomoci
V případě nenadálých zdravotních potíží mohou obyvatelé Loun a okolí využít také
ordinací dětské a dospělé
pohotovosti. Ordinace lékařské služby první pomoci pro
děti a dorost – LSPP (tel.
415 620 115) je provozována
ve všedních dnech od 17 do 20
hodin a v sobotu, v neděli
a o svátcích od 9 do 20
hodin. Dospělá pohotovostní
ordinace (tel. 415 620 215) je
v provozu v sobotu, v neděli
a o svátcích od 8 do 13 hodin.
Obě ordinace jsou umístěny
v budově polikliniky a přístup
k nim je bočním vchodem.
V loňském roce navštívilo obě
ordinace cca 2 400 pacientů.
Ústecký kraj na provoz těchto

pohotovostí každoročně Městu Louny přispívá značnou
částkou, přičemž v roce 2010

nemocnice
Nemocnice Louny, a.s.
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Nemocnice Slaný
KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
KZ, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
KZ, a.s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z.

č se pro mladé a lidi v produktivním věku může zdát toto téma
předčasné a nezajímavé, je jisté, že
stárnutí neobejde nikoho z nás. Stárnutí společnosti v důsledku demograﬁckých procesů nemůžeme podle
mého omezit pouze na důchodovou
reformu. Důležité téma jsou názory
a postoje české populace k seniorům. V situaci, kdy roste střední
délka života a za několik let nás čeká
významný nárůst podílu seniorů
ve společnosti, je důležitý a zároveň
podnikatelsky
výhodný
rozvoj
specializovaných služeb pro tuto
věkovou skupinu, které jsou u nás
zatím v plenkách. První výzvou je
nabídka menších bytů pro seniory.
Když se podíváme do zahraničí, tam
nabídka bydlení pro starší lidi je hit.
Když lidé vyhodnotí, že přestávají
být zcela soběstační a potřebují jiný
typ bydlení, mají možnost volby
a stěhují se do rezidenčních center,
do asistovaného bydlení, kde mají
k dispozici řadu služeb, nejen soci-

web
www.nemlouny.cz
www.nemzatec.cz
www.nemocniceslany.cz
www.kzcr.eu

477 111 111
telefon

ordinační hodiny

Dětská – Louny

415 620 115

Po-Pá 17-20 hod.
So, Ne, sv. 9-20 hod.

Dospělá – Louny
Dětská – Žatec
Dospělá – Žatec

415 620 215
414 110 164
414 110 740

So, Ne, sv. 8-13 hod.
Po-Pá 17-20 hod.
So, Ne, sv. 9-18 hod.

Připravil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje

Perspektivy péče o seniory u nás

A

tel. - ústředna
415 620 111
414 110 111
312 575 111
478 031 111
474 447 111

ordinace LSPP

Zamyšlení Jany Ryšánkové, radní pro oblast sociálních věcí
álních, ale i rehabilitace, rekreace,
kulturu aj. Věřím, že developerské
ﬁrmy se začnou brzy orientovat
i tímto směrem, protože poptávka
po tomto typu bydlení, podobně
jako svého času po startovacích
bytech, poroste. Otázkou zůstává
ﬁnanční dostupnost v podmínkách současné hladiny důchodů
a příspěvku na péči pro zdravotně
postižené seniory. Časté zneužívání
tzv. příspěvku na péči u zdravotně
postižených seniorů je další kapitolou. U nás funguje tzv. solidarita
starých s mladými, ale je tomu tak
i obráceně? Je idealistické se domnívat, že každá rodina má podmínky
k tomu, aby se o své prarodiče mohla
starat sama. Proto úvahy o tom, že
v brzké době nebudeme domovy pro
seniory již potřebovat, jsou v našich
podmínkách mimo realitu. Většina
z nich funguje velmi dobře a pokud
v nich najdou umístění lidé, kteří
sociální službu skutečně potřebují
a rodina si tak neřeší pouze svou
vlastní tíživou bytovou situaci,
nebude co vytknout. Zařízení by se
tak mohla v budoucnu specializovat
podle chorob ve stáří a míst pro
seniory by byl dostatek. Příspěvek
na péči, v mnoha případech dnes tzv.
„vnoučkovné“, by byl využíván skutečně ve prospěch seniora na nákup
sociálních služeb od asistenční nebo
pečovatelské služby a řada služeb
by tak nemusela zanikat z důvodu
nedostatečné poptávky. Kruh by se
uzavřel. Jsme však na tuto situaci už
reálně připraveni ? Na tuto otázku
nechť si odpoví čtenář sám. Nechci
se v žádném případě dotknout rodin,
které se o své seniory příkladně

Zajištění zdravotní péče obyvatelům Lounska
tedy splňuje nezbytné základní potřeby primární
zdravotní péče, a to i přes lednové ukončení provozu dvou lůžkových oddělení nemocnice v Lounech. Pacienti z Loun a okolí mohou i nadále, tak
jako v předcházejícím období, využívat příslušných ambulantních odborníků ve městě, stejně
tak lůžkových oddělení v nemocnicích v okolních
městech, včetně specializované péče poskytované
těmito zařízeními.

starají či zajišťují péči jiným způsobem, ale ve všech případech tomu
tak není.
Další otázkou, která není u nás
dostatečně řešena, je problematika
demence a Alzheimerovy choroby.
Při posuzování zdravotního stavu
seniora není vždy jednoduché včas
chorobu diagnostikovat, často jsou
příznaky bagatelizovány a přičítány
vysokému věku seniora. Ve skutečnosti je tak u nás léčeno ze sto tisíc
pacientů pouhá desetina případů.
Tato nemoc je v západní Evropě
považována za největší hrozbu, např.
Francie ji označila jako jednu z priorit v oblasti výzkumu a poskytování
služeb, ještě před onkologickými
a kardiovaskulárními onemocněními.
Alzheimerova choroba je nejčastější
příčinou demence a postupně vede
k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. U nás
prakticky chybí síť zdravotnickosociálních zařízení, které by poskytovaly nemocným a jejich rodinám
specializovanou péči. Poradenstvím
se zabývá Česká alzheimerovská
společnost a Česká gerontologická
a geriatrická společnost (organizují
např. tzv. Dny paměti pro veřejnost),
což je záslužné, ale pro celý systém je
to málo.
Jisté je to, že náš přístup k seniorům
budeme muset do budoucna změnit.
I my se dostaneme do věku, kdy
začneme mít strach z osamocenosti,
změny životního stylu, z nemocí
a z nedostatku respektu okolí.
Naproti tomu stáří nabízí jiné, dnes
nám nedostupné výhody, prožitky
a radosti. O tom všem bychom měli
začít přemýšlet už dnes.

Komfort za pětatřicet
milionů korun

Šluknov - V Domově důchodců
ve Šluknově, jenž je příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje, byly ve
středu 14. července oﬁciálně předány
do užívání nově zrekonstruované
objekty. Nákladem 35 milionů korun, z více než 92 % z evropských
peněz prostřednictvím Regionálního
operačního programu Severozápad,
se během čtrnácti měsíců zrekonstruoval hlavní ubytovací objekt, z bývalé
kotelny vznikla perfektní společenská
a kulturní místnost a stavebními úpravami prošly rovněž dílna a prádelna.
Například v největším pavilonu
teď místo 64 klientů bydlí o dvacet
méně. Mají k dispozici komfortní
bydlení, v němž vždy ke dvěma
dvoulůžkovým pokojům patří jedna
buňka se sociálním zařízením. Slavnostního aktu spojeného s obligátním
přestřižení pásky se zúčastnili radní
Ústeckého kraje Jana Ryšánková

a Petr Jakubec, předsedové výborů
krajského zastupitelstva Petr Husák
(sociální) a Oldřich Bubeníček
(výchova, vzdělávání a zaměstnanost), stavbyvedoucí dodavatelské
ﬁrmy RRR, spol. s r. o. z Chomutova
Jiří Martínek a zástupci příslušných
odborů krajského úřadu. Hostitelkou
a průvodkyní všem byla ředitelka DD
Šluknov Dagmar Hluchá.
Zdejší domov se jako řada dalších
zařízení sociálních služeb v této
části kraje a šluknovského výběžku
dočkal
potřebné
rekonstrukce
a všichni senioři i osoby se zdravotním postižením (70 resp. 12)
tu mají perfektní služby a laskavý
a odborný personál. Nyní tu je
moderní ubytování, prostory jsou
upravené pro pohyb jejich invalidních vozíků a zdejší prostředí je již
důstojné pro plnohodnotný život
včetně volnočasových aktivit.
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Skvostné mostecké vitráže
Most - V síňovém chrámu
Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě byly až do doby jeho
nuceného přesunu instalovány
v oknech vitráže z konce 19.
století. Byly sejmuty a koncem
června po náročné rekonstrukci
představeny opět veřejnosti.
Mezi hosty vernisáže byly
také radní Ústeckého kraje pro
oblast kultury a památkové
péče Jana Ryšánková a generální ředitelka NPÚ Praha
Naděžda Goryczková.
Náročná rekonstrukce byla
realizována jen díky původní

Fotokvíz

myšlence bývalého hejtmana
Jiřího Šulce a velkorysé
ﬁnanční podpoře Ústeckého
kraje, který na obnovu vitráží
vynaložil v předcházejících
letech více než 16 milionů
korun. Rekonstruovaná zasklení
jsou zatím vystavena na empoře
(ochozu) chrámu, později se
vrátí na původní místa do jednotlivých kaplí chrámové lodi.
Ozdobná okna jsou dílem
vídeňské školy z konce 19.
století a stávají se tedy opět součástí mostecké gotické stavby,
národní kulturní památky.

Václav Vydra coby
generál Custer

en Regionů bude v pavilonu ČR na EXPO.
Kdy a kde?“ To byla tajenka
naší červencové křížovky. Její
správné znění a také odpověď
na otázku z ní (17. července
a pak až do 21. července
na Expo 2010 v čínské Šanghaji) nám zaslaly stovky
luštitelů. Z došlých odpovědí
jsme vylosovali pět výherců,
kterým zasíláme věcné ceny.
Jsou jimi Vladimír Gregor
z Podbořan, Jana Novotná
z Ústí nad Labem, Žoﬁe
Páclová z Mostu, Ján Kozelnický z Klášterce nad Ohří
a Věra Barochová z Velkého
Značka
kosmetiky

Matčina
sestra

Šenova. Výhercům blahopřejeme a pro všechny křížovkáře
nová tajenka. Odpověď na ni
najdete v některém z článků
těchto červencových novin.
Na vaše odpovědi (mailem či
na korespondenčním lístku)
čekáme nejpozději do pondělí
16. srpna. Pište na 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“.

Ptát se
(angl.)

Advanced
Technology
Attachment

Chem. zn.
niklu

Velká
masa
vody

Puls

Březno u Chomutova - Léto
v Ústeckém kraji nabízí řadu
kulturně zábavných akcí, na kterých si přijde na své celá rodina.
Jednou z nich byla nedávná
rekonstrukce jedné z posledních indiánských bitev – bitvy
u Little Big Hornu, která se jako
vzpomínkové jezdecké tažení
generála Custera uskutečnila
v Březně u Chomutova.
V hlavní roli generála vystupoval herec Václav Vydra. Na
louce za rybníčkem se v roli
siouxů a vojáků sedmé kavalerie
Typ
územněsprávní
jednotky

Jednotka
plochy

Značka
tónu

Anglický
souhlas

Chem. zn.
sodíku

Slaňovací
náčiní

Karlova
univerzita

4. díl
tajenky

SPZ
Náchodu

Pytel

Sudá
základní
číslovka

Část
obličeje

Opak
ano

Chemická
značka
stroncia

Inic. herce
Jiráka

Ostravská
univerzita

Inic.
Saudkové

Český
houslista

SPZ
Táboru

Komerční
banka

Ukazovací
zájmeno

Letní olymp.
hry

Horní
končetina

Hrubá
pletiva
z rákosí

Ženské
křestní
jméno

SPZ
Ostravy

Strach

Oblast
činnosti

Ten
(italsky)
Pohon
auta

Zvuk při
bouřce

Značka
tamponů

Iniciály
sochaře
Kofránka

Voltampér

Hoodovo
jméno

Výkvět
národa

Opak
zprava

Příjemně

Osobní
zájmeno

Jamajský
sprinter

Římsky
450

Znamení
zvěrokruhu

Jméno
Fitzgeral-

Oblíbený
druh
trávení
času

Chemická
značka
tantalu

Prof. E. Přikryl přijímá gratulace k udělené Poctě Komory
architektů za rok 2009.
FOTO: ARCHIV KÚÚK

Bota
(zdrobněle)
Nástroj
k řezání

Lůno
Slovenská
předložka

Ticho

Psací
potřeba

Německá
TV stanice

Tvar zájm.
svůj

Chorvatský
ostrov

Bouchnutí

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM
Kdo tvoří, nezlobí, až do
31. srpna v budově W. Churchilla 3. Výstava dětských prací ZŠ
v Palachově ulici.
Řecké ostrovy, všechny odstíny
modré, ještě do 16. srpna
v budově vědecké knihovny,
Velká Hradební 49. Výstava
barevných fotograﬁí Jiřího Voleského.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Prázdniny na zámku Nový
Hrad u Jimlína, v srpnu budou
návštěvníkům brány zámku otevřeny vždy od středy do neděle.
Na neděli 5. září se chystá akce
Pohádkový zámek pro děti.

Název
hlásky

Obec
na Třebíčsku

Bývalá polit.
strana

Atlas
Commercial
Language

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Maso a kost / dvě podoby
ﬁgurace, po celé prázdniny až
do 12. září v galerii výtvarného
umění. Jan Hendrych chápe
ﬁguru jako symbolické vyjádření
lidské existence a do tvarů těl
promítá vnitřní psychické stavy.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Toulky zámeckou zahradou,
výstava probíhá do 29. srpna.
Návštěvníci si budou moci
prohlédnout historické i soudobé dokumenty se vztahem
k zámecké zahradě ve formě
fotograﬁí, map, knih, mineralogických vzorků i archeologických nálezů.

Darebák

Zadávací
dokumen-

2. díl
tajenky

?

Cena architektů Emilu Přikrylovi

Plavidla

Bedny
na pivo

Jít
ke zvěrolékaři (angl.)

FO

Z

VÍ

K
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Květenství

1. díl
tajenky

European
Biomedical
Research
Association

?

Starci

SPZ
Teplic

Pevná
stavební
struktura

SPZ
Mělníku

celář hejtmana, odd. tiskových
informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem nebo prostřednictvím
emailu na: pelikanova.i@
kr-ustecky.cz. Nezapomeňte
uvést svou adresu a heslo
„Fotokvíz“.

Portugalská
řeka

Status
register

Prázdninové
přístřeší

Státní
technická
kontrola

3. díl
tajenky

Citoslovce

Evropský
parlament

Sloven.
ukaz. zájm.

Svod
vody
ze střechy

Domácky
Lolita

prohánělo na koních na dvě stě
účinkujících, přihlíželo pět tisíc
diváků. Bitva proběhla pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové, která také spolu
se starostou Března Zdeňkem
Valentou celou akci zahajovala.
Role průvodce po historických
okolnostech celého nechvalně
proslulého střetu se zhostil
Rudolf Kozák, mj. zastupitel
Ústeckého kraje. Kromě života
v indiánské vesnici či vojenském
táboře si mohli návštěvníci prohlédnout řadu dalších atrakcí.

Chem. zn.
křemíku

Zemědělské
náčiní

minulém fotokvízu byl
kostel sv. Bartoloměje
v obci Holeček. Z došlých
odpovědí jsme vylosovali
tři výherce, kteří obdrží
věcný dárek: Josef Matlach
z Kadaně, Jaroslava Láchová
z Litoměřic a Margita Saladiaková z Mostu. Blahopřejeme
a pro všechny tu máme další
památku. Jde o klasické zpodobení jednoho z největších
českých barokních světců,
které zdobí prostranství malé
obce nedaleko velkého města
kraje. Socha z druhé čtvrtiny
18. století byla již v minulosti
v havarijním stavu - chyběla jí
hlava se svatozáří a poničený
byl i sokl. Stav si vyžádal
bezodkladný zásah, pro který
Ústecký kraj poskytl vlastníku
sochy – obci – dotaci z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje pro rok 2009 ve výši
180 tis. Kč, celkové náklady
přesáhly 242 tis. Kč. Kterou
z obcí kraje tato poměrně častá
socha světce zdobí? Odpovědi
posílejte do pondělí 16. srpna
na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor kan-

Kulturní pozvánky

Křížovka o ceny

„D

V

Nejvyšší
karta

Přísaha

Nebuněčný
organizmus

Část úst

Chem. zn.
zirkonia

Zdravotní
postižení

3. osoba
od sl. vědět
Zvratné
zájmeno

Dopis

Zapnut
(angl.)

Deset
(angl.)

Louny - Přední osobnosti
české architektury a kulturní
scény, představitelé města Loun
a zástupci Ústeckého kraje se
sešli při slavnostním ceremoniálu v Galerii Benedikta Rejta
v Lounech, p.o. Česká komora
architektů (ČKA) každoročně
vybírá jednu osobnost, která svou
prací výrazně ovlivňuje českou
architekturu. Vítěz si pak odnese

ocenění Pocta ČKA; za rok 2009
patří profesoru Emilu Přikrylovi.
Je mj. autorem architektonického
projektu rekonstrukce lounské
galerie, kterou mnozí hodnotí
jako mimořádný umělecký výkon
a nejvýznamnější architektonický počin posledních dvaceti
let. V roce 1998 se nesmazatelně
zapsala do tváře novodobé české
architektury.
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