www.kr-ustecky.cz

Krajští hasiči

Ve Vchynicích a Velemíně
o nekončících problémech

zlikvidovali požár pneumatik
v Tušimicích – čtěte na str. 3
únor 2011

dostavby dálnice číslo 8 – na str. 4
ročník 10

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Prvních sedm certiﬁkátů
páteřním školám

Slovo hejtmanky
V zajetí Hippokrata…

T

akto
jsme
se cítili
všichni
v době,
kdy nám
reálně
hrozilo
naplnění černého scénáře lékařů. Stali jsme se rukojmím
bílých plášťů. Slovo krize
nám takřka již zdomácnělo
a stalo se součástí každodenní rutiny. Jen co jsme zažehnali problémy ekonomiky
a všichni se trochu uskromnili, přišli lékaři s požadavkem na zvýšení platů a byla
tu opět krize, tentokráte
v bílém.
V žádném případě nechci
lékařům upírat právo na
spravedlivou odměnu. Přesto
by neměli nikdy zapomínat
na část svého slibu, kterým se
zavázali k poslání zachraňovat lidské životy. „Lékařské
úkony budu konat v zájmu
a ve prospěch nemocného,
dle svých schopností a svého
úsudku. Vystříhám se všeho,
co by bylo ke škodě a co by
nebylo správné.“
Pro ty lékaře, kteří byli
ochotni hnát tuto nátlakovou
akci do krajností, byl Hippokrates pouhou formulí uzavírající vysokoškolské studium.
Strženi davovým efektem zapomněli na to, že je pacient
potřebuje bez ohledu na krizi
či nekrizi.
Nemocnice v Ústeckém kraji se připravovaly na nejhorší.
Dnes si můžeme všichni alespoň prozatím oddechnout,
krize byla zažehnána. Jsem
nesmírně ráda, že nakonec
došlo k dohodě mezi Lékařským odborovým klubem
a vládou. V současné době
záleží na tom, jak obě strany
budou dodržovat smluvené
ujednání. Doufám, že se
v nemocnicích obnoví běžný
režim.

Jana Vaňhová

Sčítání po
deseti letech

V

Karlu Pragerovi, řediteli chomutovské školy (Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomická a Střední odborné
učiliště) právě blahopřeje k udělení certiﬁkátu radní Ústeckého kraje Petr Jakubec (vlevo); na snímku jsou také hejtmanka Jana
Vaňhová a vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu Štěpán Harašta

P

rvních sedm škol obdrželo
z rukou hejtmanky Jany
Vaňhové a radního pro oblast
školství Petra Jakubce certiﬁkát
Páteřní škola Ústeckého kraje.
O udělení certiﬁkátů rozhodla

Rada ústeckého kraje vloni
v prosinci a následně počátkem
letošního roku. Při slavnostním
předávání řekla hejtmanka Jana Vaňhová: „Ústecký kraj se
rozhodl na základě dostupných

informací o demograﬁckém
vývoji situaci řešit efektivně,
s předstihem a vlastními postupy, aby byl včas připraven
na trend, který se již začíná
projevovat. Tím je náš kraj

v republice jedinečný. Máme
vlastní projekt, nepostupujeme
podle nějakého doporučeného
plánu.“
Pokračování na str. 2

Setkání s občany k D8 se ministerstvo dopravy vyhnulo
Velemín - Ve čtvrtek 17. února
se ve Velemíně uskutečnilo
setkání hejtmanky Ústeckého
kraje Jany Vaňhové s občany
obcí na objízdných trasách,
nahrazujících
nedostavěný
úsek dálnice D8 přes České
středohoří. Pozváni byli i představitelé dotčených resortů.
Židle za předsednickým stolem, které byly rezervovány
pro ministra dopravy Víta Bártu
a pro jeho poradce Miroslava
Patrika, však zůstaly prázdné.
Asi stovku účastníků nejprve oslovila hejtmanka Ja-

Ústecký kraj spouští webovou televizi. V krátkých reportážích se budete moci seznámit se vším, co se v regionu
děje. Pravidelně budeme přinášet aktuální zprávy,
předvedeme, jak funguje krajský úřad, zavedeme vás na
zajímavá místa v kraji, představíme významné osobnosti,
ﬁrmy a organizace. A formou videí budete moci komunikovat i vy sami. Webová televize startuje 1. března,
najdete nás na internetových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz, nebo na www.u-tv.cz

na Vaňhová: „Děkuji za vaši
účast na tomto setkání, které
se týká nedokončené dálnice
D8 a dopadů na kvalitu života
a zdraví vás obyvatel na
objízdných trasách. Je evi-

dentní, že téma dokončení
této komunikace vám nemůže
být lhostejné, pochopitelně,
každý den ovlivňuje vaše
životy.“ Připomněla, že dosud
nebyl stanoven závazný termín

České republice se
opět po deseti letech
připravuje podrobné Sčítání
lidu, domů a bytů, které je
naplánované v termínu od
7. do 26. března. Sčítací
komisaři roznesou příslušné
formuláře do všech domácností v pracovních dnech ve
večerních hodinách a o víkendech. Převzít je za celou
rodinu může pouze osoba
starší 15 let. Kdy přesně
komisař dorazí, se lidé dozvědí po 26. únoru na lístku,
který dostanou do poštovní
schránky. Každý z nás vyplní Sčítací list osoby, každá
domácnost Bytový list a majitelé či správci domů obdrží Domovní list. Údaje
uvedené ve formuláři musí
být platné a pravdivé k půlnoci z 25. na 26. března
a odevzdané do 14. dubna
letošního roku. Lidé je mohou vyplnit online na internetu (www.scitani.cz), osobně je odevzdat příslušnému
komisaři či zdarma odeslat
poštou v obálce, kterou
dostanou. Podrobnější informace jsou k dispozici na
uvedené webové stránce nebo na bezplatné telefonní
lince 800 87 97 02 (v provozu denně 8 - 22 hod od
26. 2. do 20. 4.).

dokončení posledního úseku
D8. Dostavba dálnice v nejbližším možném termínu je pro
Ústecký kraj stále prioritou.
Pokračování na str. 4

V nemocnicích se vracejí k obvyklému režimu
Ústecký kraj - Kampaň
českých doktorů za systémové
změny v nemocniční péči
a obecně v celém zdravotnictví, která byla mezi nejširší
veřejností vnímána především
jako boj lékařů za vyšší platy,
v době naší poslední uzávěrky
(úterý 22. 2.) v podstatě
končila. Uklidnění situace
předcházela dohoda ministerstva zdravotnictví s lékařským
odborovým svazem, stahování
výpovědí a čekalo se de facto
jen na vládní souhlas (středa
23. 2.) s opatřením ministerstva zdravotnictví. V celé ČR
podalo výpovědi asi 3 800
lékařů, v našem kraji něco
přes stovku, v pěti odštěpných
závodech akciové společnosti
Krajská zdravotní to bylo 109

výpovědí, nejvíce v Masarykově nemocnici. Jmenovaná
KZ měla připravený krizový
scénář, který uvažoval s pod-

členové krajské rady, svolána
byla rovněž Bezpečnostní rada
Ústeckého kraje, na níž hejtmanka konstatovala, že „přes

Ilustrační foto: KZ, a.s.

statným omezením výkonů
v jednotlivých zařízeních, ba
dokonce s uzavřením některých specializovaných oddělení
či celých nemocnic. O situaci
byli průběžně informováni

všechny potenciální nepříznivé
scénáře neodpovídá situace
tomu, aby mohl být podle
zákonných ustanovení vyhlášen
našem kraji stav nebezpečí.“
K uklidnění situace přispěla

i jednání odborářů s vedením
Krajské zdravotní, a.s. v úterý
22. února. Počátkem minulého
týden lékaři začali výpovědi
stahovat… Přes optimistický
vývoj, který snad odstranil
poslední rozepře a třecí místa,
se mohla situace v minulém
týdnu vyvinout i jinak, komplikace nešlo vyloučit. Věříme
ale, že už v těchto dnech je
nastaven v našich nemocnicích
obvyklý režim. Sledujte však
neustále denní tisk i vysílání
televize. Pro všechny případy
zveřejňujeme na druhé straně
našich novin všechny kontakty
na nemocnice ve správě Krajské zdravotní i další zařízení
na území Ústeckého kraje. Tam
kdykoliv obdržíte nejaktuálnější informace.
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Z jednání rady
70. Rada Ústeckého kraje (III. volební období)
projednala dne 16. února mezi jiným:
Rozdělení dalších finančních darů
Rada rozhodla o použití přijatých finančních darů na odstranění následků povodní ze srpna 2010 ve výši 1,039 mil. Kč.
Půjde o neinvestiční účelové příspěvky na úhradu provozních
nákladů vynaložených na odstranění povodňových škod ze
srpna roku 2010 organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje. Jde o prostředky, jež kraj obdržel až po uzavření
povodňového konta od společností Spolku pro chemickou
a hutní výrobu, ČEZ distribuce, Česká spořitelna, ENVICON,
Hartman UH a řady dalších.
Projekt na rekultivace a revitalizace
Odsouhlaseno bylo financování projektu „Propagace rekultivovaných a revitalizovaných území v Ústeckém kraji“ z Fondu
rozvoje Ústeckého kraje. Žádost o dotaci na realizaci projektu
bude předložena do Regionálního operačního programu NUTS
II Severozápad v rámci výzvy č. 21. Profinancování projektu
v celkové výši 43,099 mil. Kč v letech 2011 – 2013 bude zajištěno z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, jehož spoluúčast ve výši
15 % činí 6,465 milionu korun.
Spolupráce na třídění odpadů
Členové rady schválili Dohodu o spolupráci se společností
EKO-KOM, a.s. při řešení pilotního projektu „Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území
Ústeckého kraje“. Dosavadní Dohoda byla uzavřena na dobu
do 31. prosinec 2010. Díky společnému šestiletému projektu
mají obyvatelé regionu nyní k dispozici asi 13 500 kontejnerů
a do třídění komunálního odpadu je zapojeno 345 měst a obcí
Ústeckého kraje.
Program na zkvalitnění péče o seniory
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí vyúčtování příspěvku
poskytnutého v rámci programu „Podpora zkvalitnění péče
o seniory v pobytových zařízeních na území Ústeckého kraje
v roce 2010“.
Usnesením krajského zastupitelstva z loňského května byl
schválen příspěvek celkem 27 organizacím, které poskytují
40 sociálních služeb, v celkové výši 13,448 mil. Kč. Následným
usnesením RÚK bylo schváleno poskytnutí investiční účelové
dotace a neinvestičního účelového příspěvku rovněž devíti
příspěvkovým organizacím zřizovaným ÚK, které poskytují
17 sociálních služeb, v úhrnné výši 5,305 mil. korun.

Navštívili nás
Ústí nad Labem - V úterý
15. února bylo na ústeckém
hejtmanství podepsáno Memorandum o přátelství a spolupráci mezi Ústeckým krajem,
občanským
sdružením
Chaco Checo
a krajanským
spolkem Asociacium cultural Checa y
Eslovaca de
Itapua. Cílem
tohoto memoranda je vzájemné přiblížení života a
území Ústeckého kraje a provincie Itapua, vzájemné poznávání při kulturních a sportovních akcích, při turistických
návštěvách, návštěvách škol,
různých spolků a organizací
a výměna zkušeností.
Rozhodnutí stran uzavřít
toto memorandum vychází

především z faktu, že část
občanů města Coronel Bogádo
jsou potomci Čechů, kteří
odešli z území Ústeckého
kraje do Paraguaye především
v 1. pol. 20.
století v důsledku poválečné chudoby a velké
hospodářské
krize. Memorandum podepsala za občanské sdružení Chaco
Checo jeho
prezidentka
Zdeňka Řeháčková, za krajanský spolek Asociación cultural
Checa y Eslovaca de Itapua
paní Rosa Masek a za Ústecký
kraj náměstek hejtmanky Arno
Fišera.
(Na snímku jsou zleva Rosa Masek, Arno Fišera a Zdeňka Řeháčková.)

únor 2011

Můj názor: Poděkovali, ale neodešli...

V

čem je nebezpečí „akce“
lékařů Náš exodus – váš
exitus! pro další vývoj celé
země? Volně na dané téma
se zamýšlejí tři představitelé
Ústeckého kraje.
Pavel
Kouda
(ČSSD),
zástupce
hejtmanky
Ústeckého
kraje
Svůj příspěvek na položenou
otázku jsem psal už po konečné
(no konečně!) dohodě ministerstva zdravotnictví s odborovým
klubem lékařů z českých nemocnic, kteří se zapojili do kampaně Děkujeme – Odcházíme.
Pomiňme v tuto chvíli nešťastný
a nehumánní konfrontační slogan onoho chystaného odchodu
s lékařskou mluvou latiny – Exodus a – EXITUS (nás, pacientů
a občanů). Podstatné je říci, že
současná vláda a koaliční strany
v poslanecké sněmovně vnesly
v posledních měsících nejen
do systému zdravotnictví chaos
a nestabilitu, rozesely mezi občany obavy, nejistoty a nespokojenost. Krize ve zdravotnictví
byla zažehnána, alespoň prozatím. Vláda doktorům schválila
navýšení tarifních platů a lékaři
tedy zůstanou. V Ústeckém kraji
jsme tedy nemuseli uskutečnit
připravovaný krizový scénář,
který by zásadně omezil provoz
našich nemocnic a hrozilo dokonce i zrušení některých z nich.
A ač byla naše připravovaná

opatření jakkoliv promyšlená
a operativní, rozhodně by se
projevila na chodu zařízení
a kvalita zdravotní péče by
spadla na úroveň minulého
tisíciletí. Díky konečné dohodě
lékařů a ministerstva bude tedy
o životy našich občanů postaráno a také se skokově nezvýší
nezaměstnanost, protože lidé
z profesí středního zdravotního
personálu i další zaměstnanci
našich nemocnic budou moci na
svých místech zůstat. Bez lékařů
by byli na úřadech práce. Ano,
byla to hrozná doba, ten začátek
roku. Věřím, že lékaře nebudou
následovat další profese; oni
i policisté nebo hasiči zachraňují lidské životy, a o chod státu
se starají všichni další a nikdo
nemá peněz dost. Nejméně
jich má stát! V každém případě
dostala vláda a koaliční partneři
první velmi vážné varování
a žlutou kartu.
Jiří Šulc
(ODS),
člen Rady
Ústeckého
kraje

V první řadě zdůrazňuji, že
tato nátlaková akce lékařských
odborů by při naplnění hrozby
hromadného odchodu lékařů
mohla opravdu omezit akutní
zdravotní péči a ohrozit životy
i zdraví tisíců nemocných pacientů. Druhá, nepřímá a odvozená rovina, je pak značným
nebezpečím pro další oblasti

Petr
Brázda
(KSČM),
člen
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje

Akce protestujících lékařů je
vyvrcholením jejich snah o řešení neutěšeného stavu našeho
zdravotnictví. Je také důsledkem
liknavého přístupu vlády k řešení
jejich návrhů a požadavků.
Pomiňme, jaký se mediálním
agenturám, které pracovaly jak
pro lékařské odbory, tak pro
vládu, podařilo vytvořit postoj
veřejnosti k akci „Děkujeme,
odcházíme!“ a „Náš exodus, Váš
exitus!“ Každopádně tato akce je
vážným varováním pro tuto koalici. Pokud se neprobere a bude
i nadále bezohledně likvidovat
sociální stát, po doktorech přijdou další. Připravované reformy
sociální podpory, penzijního
pojištění, rostoucí nezaměstnanost, změna sazby DPH signalizující prudký růst životních
nákladů, deﬁcit veřejných ﬁnanci
radnic a mnohá další „úsporná
opatření“ povedou k rostoucímu
napětí ve společnosti. Povedou
pravděpodobně i k tomu, že
poroste vliv odborů a stoupne
počet jejich členů. Můžeme
tedy očekávat, že nespokojenost
postižených skupin obyvatel
vyvrcholí projevy odporu, které
mohou mít pro společnost nedozírné následky.
Lékaři, kromě úsilí o zlepšení
svých pracovních podmínek,
odhalili i celou řadu nedostatků
v řízení a ﬁnancování zdravotnictví. Přínosem jejich protestu
by mohlo být nastartování
průhlednějšího nakládání s veřejnými prostředky napříč společností. Možná současný stav
otevře oči i voličům, kteří budou
mnohem zodpovědněji vybírat
své zástupce.

Prvních sedm certiﬁkátů páteřním školám
Dokončení ze str. 1
Radní Petr Jakubec při
slavnostním aktu mimo jiné
řekl: „Vize Ústeckého kraje
nespočívá v tom, že se budou
ze středních škol stávat páteřní.
Naopak se jedná o prestižní
záležitost, která může školám

pomoci se zviditelnit a využívat
svého výjimečného postavení.
Certiﬁkát uděluje Ústecký kraj
škole na dva roky. Tím zaručujeme na těchto školách vysokou
kvalitu a úroveň vzdělávání.
Počítáme, že by páteřních škol
mohlo být v našem regionu
maximálně patnáct.“

1. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace (p.o.),
sídlo: Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice, IČ: 00497088,
2. Střední škola energetická a stavební, Chomutov, p.o.,
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, IČ: 41324641,
3. Střední škola technická, Most - Velebudice, p.o.,
sídlo: Dělnická 21, 434 80 Most - Velebudice, IČ: 00125423,
4. Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie
a Střední odborné učiliště, Chomutov, p.o.,
sídlo: Černovická 2901, 430 03 Chomutov, IČ: 00082520,
5. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická,
Ústí nad Labem, p.o., sídlo: Palachova 35,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00673358,
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, p.o.,
sídlo: Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany, IČ: 18380824,
7. Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, p.o.,
sídlo: Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno,
IČ: 18385061.

Může se vám hodit – kontakty na nemocnice v Ústeckém kraji
OSTATNÍ NEMOCNICE JINÝCH ZŘIZOVATELSKÝCH SUBJEKTŮ:
BÍLINA - Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.,
tel.: 417 823 741, www.hnsp-bilina.cz
DUCHCOV - VITA, s.r.o. tel.: 417 514 711, 417 514 710,
www.nemocnice-duchcov.com
KADAŇ - Nemocnice Kadaň, s.r.o.,
tel.: 474 944 111, www.nemkadan.cz
LITOMĚŘICE - Městská nemocnice
v Litoměřicích,
tel.: 416 723 111,
www.nemocnice-lt.cz
LOUNY - Nemocnice Louny, a.s.,
tel.: 415 242 400, www.nemlouny.cz
ROUDNICE N. L. - Podřipská
nemocnice s poliklinikou, s.r.o.,
tel.: 416 858 111, www.pnsp.cz
RUMBURK - Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.,
tel.: 412 332 247, www.nemrum.cz
VARNSDORF - Nemocnice Varnsdorf, tel.: 412 372 445
ŽATEC - Nemocnice Žatec, o.p.s.,
tel.: 414 110 111, www.nemzatec.cz

✁

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. :
Společné webové stránky, na kterých se dostanete do
jednotlivých pěti nemocnic Krajské zdravotní: www.kzcr.eu
NEMOCNICE DĚČÍN, odštěpný závod (o.z.)
• adresa: U Nemocnice 1,
405 99 Děčín II
• tel.: 412 705 111
NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
• adresa: Kochova 1185,
430 12 Chomutov
• tel.: 474 447 111
NEMOCNICE MOST, o. z.
• adresa: J.E. Purkyně 270,
434 64 Most
• tel.: 478 031 111
NEMOCNICE TEPLICE, o. z.
• adresa: Duchcovská 53, 415 29 Teplice
• tel.: 417 519 111
MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o.z.
• adresa: Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem
• tel.: 477 111 111

veřejných služeb. Úspěch nátlakové akce lékařů může přimět
další skupiny nedoceněných
zaměstnanců ve veřejných službách, aby se tito lidé pokusili
podobným způsobem zlepšit
své výplaty. Příště to mohou
zkusit zdravotní sestry, ošetřovatelky v ústavech, záchranáři,
policisté, řidiči veřejných dopravních
prostředků
nebo
i úředníci na úřadech. Většina
z nich si to zaslouží, ale otázka
je, zda právě lékaři zvolili správnou formu a dobu pro to, aby si
polepšili. Lékařům vyšší mzdu
přeji, zaslouží si ji, ale pochválit
je potřeba vládu, která nesebrala
2 miliardy někomu jinému
z veřejného sektoru a stanovila,
že se peníze musí najít přímo ve
zdravotnictví. Prázdná nadbytečná lůžka, nejvíc prostonaných
dnů, plýtvání léky, zbytečné
dostavby a přístavby nemocnic,
předražené nákupy, lukrativní
školení u moře či braní úplatků
– to vše jsou léta neřešené problémy našeho zdravotnictví, ale
hasiči, policisté ani řidiči tramvají za to nemohou. Zdravotníci
však ano. Každá mince má ale
dvě strany. Proto pevně věřím,
že tato brutální akce povede
konečně k ozdravění našeho
zdravotnictví.

Vlevo je ředitel Střední školy stavební a technické v Ústí nad
Labem Vítězslav Šteﬂ spolu s ředitelem Otou Samsonym z teplické
Střední školy stavební

Starostové a primátoři na hejtmantsví
Ústí nad Labem - Ústecký
kraj uspořádal ve dvou částech
(3. a 10. února) setkání se starosty a primátory obcí a měst
z celého regionu. Cílem bylo
seznámit představitele měst
a obcí s činností kraje a jeho
úřadu. Jednání se zúčastnila
hejtmanka Jana Vaňhová a další
radní. Prezentace jednotlivých
radních a odborů krajského
úřadu přiblížily, v čem mohou
být orgány kraje prospěšné pro
města a obce, kde jsou možnosti
vzájemné spolupráce.
„Věřím, že informace vám
pomohou zorientovat se v mož-

nostech spolupráce a záležitostech, které by se neměly v chodu
obce či města podceňovat,“
řekla v úvodu hejtmanka Jana
Vaňhová. Účastníkům setkání
se dostalo také informací od
Českého statistického úřadu
o chystaném Sčítání lidu, domů
a bytů a zástupci České pošty
se věnovali optimalizaci pobočkové sítě pošt. Všichni také
obdrželi informační brožuru
s podrobnými informacemi
o jednotlivých kompetencích,
povinnostech a možnostech
spolupráce v souvislosti s krajským úřadem.

Náš snímek byl pořízen v konferenčním sále krajského úřadu ve
čtvrtek 10. února
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Most v Očihově za 47 milionů korun

Očihov - Ústecký kraj slavnostně
ukončil další investiční akci na
území svého regionu – generální
rekonstrukci mostu v Očihově na
Lounsku, který byl dlouhodobě
v havarijním stavu. Nyní má
obec moderní stavbu, která
zlepšila dopravní podmínky
nejen místním obyvatelům. Za
Ústecký kraj se ceremoniálu
zúčastnil radní pro oblast majetku a investic René Budjač.

„Sám moc dobře vím, jak tato
stavba komplikovala lidem život. Most byl dlouhodobě v havarijním technickém stavu a od
roku 2008 přes něj byl postupně
omezen provoz, což vyústilo až
v úplnou uzavírku v červenci
roku 2009. Od té doby lidé museli
jezdit objízdnými trasami,“ řekl.
Rekonstrukci mostu dlouhodobě připravovala Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje,

Při obligátním stříhání pásky jsou uprostřed starostka Očihova
Jana Kronďáková a krajský radní René Budjač
dodavatel stavby – společnost
INSKY z Ústí n. L. začal se
stavebními pracemi před rokem.
Díky ukončení rekonstrukce
na konci loňského roku se na
úsek mohly v lednu 2011 opět

vrátit autobusové linky veřejné
hromadné dopravy, které do té
doby také musely jezdit jinudy.
Stavba vyšla na téměř 47 milionů korun a byla plně hrazena
z rozpočtu Ústeckého kraje.

Hasiči zlikvidovali požár pneumatik
Tušimice - Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého
kraje a dalším jednotkám se ve
čtvrtek 11. února podařilo deﬁnitivně zlikvidovat dlouhotrvající požár pneumatik v areálu
společnosti GRG Investment
v Tušimicích na Chomutovsku.
Zásah ke zdolání dýmajících
a postupně vyhořívajících pneumatik inicioval Ústecký kraj,
aby ochránil zdraví obyvatel
v okolí. Firma GRG se k tomu neměla. Více než pět dní
na skládce zasahovalo pět profesionálních jednotek z Chomutova, Klášterce nad Ohří,
Žatce, Teplic a Ústí nad Labem
a sedm dobrovolných (Mašťov,
Kovářská, Kadaň, Radonice,
Klášterec nad Ohří, Černovice,
Málkov). Na místě bylo celkem
12 cisternových automobilních stříkaček, vodu k hašení
poskytla Elektrárna Tušimice.
Náklady pouze na tento
zásah se předběžně odhadují

S Liborem Varhaníkem,
předsedou Českého atletického
svazu jednala hejtmanka Jana
Vaňhová o dalším postupu
krajského pilotního projektu
Atletika pro děti. I letos bude
uspořádáno několik akcí pro
nejmenší atlety ze škol i mateřinek. Ústecký kraj pořídí, tak jako vloni, dalším školám
kompletní sady atletického náčiní.
★★★
Se Svazem pacientů ČR započala spolupráce Ústeckého
kraje lednovým přijetím memoranda. Za SPČR jej podepsal prezident Luboš Olejár. Zásadním úkolem bude například zavedení
„zdravých automatů“ do škol s cílem zlepšit zdravý životní styl
školáků a bojovat s dětskou obezitou.
★★★
UNICEF, Dětský fond OSN,
se na další akci „Uniceftour“
představil na charitativním
večeru v krajském městě. Přítomen byl náměstek hejtmanky Arno Fišera a další
představitelé kraje a města
Ústí nad Labem. Akci podpořil
už podruhé i Ústecký kraj.
★★★
Farmářské trhy budou od dubna jednou za dva týdny v Ústí
n. L. a jednou za měsíc v Chomutově. Jde o stále oblíbenější
formu prodeje a nákupu zeleniny, ovoce a dalších potravin od
pěstitelů a výrobců přímo z regionu. Rada kraje schválila na přípravu a organizaci trhů ve zmíněných městech částku 98 tis. Kč.
Podobné trhy připravují například v Litoměřicích nebo v Žatci.
★★★
Studujte v Pirně! Ředitel
Gymnázia Friedricha Schillera
v Pirně Berndt Wenzel (vpravo)
a učitelka češtiny Klára Czástová informovali na krajském
úřadu rodiče a děti o možnostech studia českých žáků na
této škole. V pondělí 7. února
přišlo několik desítek zájemců o studim v českém a německém
jazyce. Informace na www-schillergymnasium-pirna.de.
★★★
Dolní Poohří je poslední oblastí, kde probíhá založení destinační agentury. Proto svolal radní Ústeckého kraje Radek Vonka
jednání se starosty velkých měst z tohoto regionu, kterého se
zúčastnili zástupci Klášterce nad Ohří, Kadaně, Žatce, Loun,
Postoloprt a Podbořan. Podrobně se hovořilo o projektu Brána
do Čech a s tím související činnost destinačních agentur.

Šest Křesadel dobrovolníkům

Foto: Lukáš Marvan (HZS)

Profesionální hasiči z HZS Ústeckého kraje při konečné likvidaci požáru pneumatik v Tušimicích
na půl milionu korun. Naštěstí
nebylo nutné masivní nasazení
těžké techniky a speciálních
hasebních prostředků. Původní

požár vznikl již loni v červnu
a tehdy náklady na jeho zdolání
byly přes milion korun. Zásah
bude uhrazen z Fondu pro

mimořádné události Ústeckého
kraje a náklady bude následně
kraj vymáhat po společnosti
GRG.

Ilustrační foto

Zapojte se do Krajské rady seniorů!
Ústecký kraj - Loni v lednu
vznikla za podpory hejtmanky
Jany Vaňhové Krajská rada seniorů Ústeckého kraje. V září 2010
byla v Litvínově podepsána dohoda mezi Krajským úřadem
Ústeckého kraje a Radou seniorů ČR, která prezentuje
potřeby seniorů na vedení kraje,
stará se i o jejich volnočasové
aktivity. Zatím je složena ze
zástupce Svazu důchodců ČR,
Svazu důchodců ČD, KD Elixír,
Svazu na ochranu nájemníků
a Svazu bojovníků za svobodu.
Kontaktní osobou pro styk mezi
KR seniorů a Ústeckým krajem
je radní Jana Ryšánková, která
má v gesci oblast sociálních
služeb.
V roce 2010 začaly práce
na nutné administrativě a ﬁnančních potřebách pro bezproblémový chod rady, jejíž
vedení spolupracuje s paní radní

Aktuality • Informace

a také se zástupcem hejtmanky
Pavlem Koudou. Obě strany se
vloni teprve seznamovaly a domlouvaly vzájemnou spolupráci. Doposud je volnočasová aktivita seniorů roztříštěná. Dobře
pracují velké kluby důchodců,
např. Svaz důchodců ČR, kluby

důchodců ČD, Klub důchodců
města Ústí nad Labem „ELIXÍR“ a pár dalších. Smyslem
založení rady je, aby veškeré
krajské dotace na akce seniorů
byly řešeny přes KR a nedocházelo tak k tříštění a duplicitám
výdajů a nevyrovnanostem

v přiznávání dotací. Cílem je
stav, kdy kraj určí celkovou
roční ﬁnanční dotaci pro volnočasové aktivity seniorů v kraji
a rada bude rozdělovat ﬁnanční
částky dle počtu členů nebo
akcí. Chystáme velké seniorské
akce v rámci kraje – den seniorů, sportovní den i další.
V ČR je už založeno šest
krajských rad, v letošním roce
vzniknou další. Chtěl bych
touto cestou požádat seniory
z dalších organizací z Děčína,
Lovosic, Loun, Chomutova,
Litoměřic a ostatních měst, kteří
mají zájem vstoupit do Krajské
rady seniorů a pomoci s prací,
o kontaktování předsedy rady
na telefon 607 572 271. Máme
zájem, aby každé větší město,
bylo zastoupeno svým zástupcem.
Alois Malý,
předseda Krajské rady

Ústí n. L. - „Jen“ poděkování
a úcty se dostává stovkám dobrovolníků, kteří
se i v našem kraji
nezištně starají
a spoluobčany,
kteří jsou zdravotně postižení,
b e z m o c n í
a opuštění. O děti i seniory. Každoročním uznáním jejich práce
je předávání cen
Křesadlo, které se pro rok 2010
uskutečnilo za organizace ústeckého Dobrovolnického cen-

tra již podeváté. Nových šest
nositelů „Ceny pro obyčejné
lidi, kteří dělají
neobyčejné věci“ vzešlo z celokrajské veřejné ankety a oceněni budou ve
čtvrtek 17. března v podvečer
v Činoherním
studiu v Ústí nad
Labem - Střekově. Záštitu nad
celou kampaní i slavnostním
večerem převzala hejtmanka
Jana Vaňhová.

Bude vzdělávání lodníků naším
„rodinným stříbrem“?
Ústecký kraj - Ústecký kraj
vítá plány Ministerstva školství
České republiky, které chce
pomoci zachovat tzv. rodinné
stříbro českého školství. Hlavním smyslem záměru je ekonomická podpora vybraných
oborů středních škol, které
vzdělávají žáky v tradičních,
ale ﬁnančně náročných profesích. Kraj proto dostal za úkol
vytipovat na svém území obor,
který by si tuto výjimečnou
ochranu ministerstva zasloužil.
Jako typický příklad zmíněného
rodinného stříbra byl vybrán
obor jedinečný v celé ČR.
Vyučuje se na Střední odborné
škole dopravní a strojírenské
Děčín, která patří mezi krajské
příspěvkové organizace, a jedná se o vzdělávání lodníků.
Tento obor láká do Děčína
zájemce i ze Slovenska a dal-

ších okolních zemí. Při svém
studiu žáci využívají mimo jiné
lodní dílny na Labi. Příprava
lodníků je poměrně ﬁnančně
náročná. I proto se Ústecký kraj
rozhodl doporučit ministerstvu
školství právě tento obor, který
si zaslouží být mezi rodinné
stříbro zařazen.
Kraj nyní očekává, že
předběžné plány budou dotažené do konce a všechny
podmínky ohledně vytvoření
jakési ochrany nad vybranými
obory budou smluvně ošetřeny tak, aby střední školy
věděly, co pro ně zařazení do
programu znamená a obnáší.
Pokud Ústecký kraj neobdrží
dostatečné záruky, jak přesně
bude následná podpora oboru
vypadat, škola i nadále zůstane
zahrnuta do projektu páteřních
škol.
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Setkání s občany k D8 se ministerstvo dopravy vyhnulo

Pokračování ze str. 1
„Pan Bárta se obklopil odborníky, ekology, kteří by měli
být zárukou včasné dostavby
D8. Pokud není ministerstvo
dopravy schopno termín dokončení stanovit a předložit
ho veřejnosti, pak se ptám,
k jakému účelu musí zaměstnávat zmíněné odborníky, jako je
pan Patrik,“ dodala hejtmanka.
Závazný termín dostavby dálnice D8 je jedna věc, věcí
druhou a neméně závažnou
jsou zdravotní dopady, které
způsobuje nadměrná doprava
na objízdných trasách. Dokončení dálnice může reálně trvat
další roky a žádoucí je přijmout
preventivní opatření směrem ke
zdraví obyvatel. „Proto velmi
vítám odvahu zástupců ministerstva životního prostředí,
Krajské hygienické stanice
a ŘSD přijít sem a diskutovat

Jiří Mayer, ředitel pražského závodu Ředitelství silnic a dálnic
(vlevo) a Jan Kroupa, manažer projektového týmu D8 ze stejného ředitelství
Na setkání dorazili nejen
obyvatelé Velemína, ale i z Lovosic, Bořislavi či Vchynic.
Diskutující vyjádřili nelibost
nad tím, že M. Patrik svojí
neúčastí opět projevil svůj

desítky tisíc denně! Proto mě
dokončení dálnice zajímá. Myslím, že by ministerstvo dopravy mělo přijít i s návrhy, O další setkání kvůli dostavbě dálnice přes České středohoří byl ve Velemíně mezi občany velký zájem
jak silniční dopravě odlehčit
při lepším využití dopravy v autě pak musíte v té šňůře aut dálnici teprve deﬁnitivně vyřeší řízení na nedokončené úseky.
dávat maximální pozor. Kolem nynější zdravotní zátěž obyva- Po vydání stavebních povolení,
našeho bydliště navíc jezdí tel Velemína a dalších obcí,“ což může být v pololetí, už
těžká technika ze stavby. Už řekl ředitel krajské hygieny k termínu dokončení můžeme
aby byla dálnice hotová,“ řekla Josef Trmal. Všechny zúčast- říci více. Dalo by se to stihnout
něné zajímal právě termín do konce roku 2013 za předobyvatelka obce.
Od přítomných zástupců MŽP dokončení D8. To však nedo- pokladu, že se proti vydaným
zazněla také podpora vedení kázali jednoznačně odpovědět povolením nikdo neodvolá. To
kraje v jeho úsilí o dokončení ani přítomní zástupci ŘSD. však nemůžeme zaručit,“ uvedl
D8. „Odvedení nadměrné do- „Do března podáme žádost Jiří Mayer z pražského vedení
pravy z objízdných tras na o společné územní a stavební ŘSD.

Vchynice

Hejtmanka při diskusi se zástupkyní Ministerstva životního prostředí České republiky
s námi nad těmito preventivními opatřeními. Očekávám,
že dnes zazní konkrétní návrhy,
jak zabránit negativním vlivům
způsobeným nadměrnou dopravou,“ otevřela diskuzi hejtmanka.

přezíravý postoj k celému problému. Děkan Fakulty životního prostředí ústecké univerzity Miroslav Richter přijel na
setkání jako lovosický občan.
„Auta mi jezdí pár metrů pod
okny bydliště. A jsou jich až

železniční,“ uvedl v diskuzi.
Irena Bohatová byla na setkání
i s malým synkem. „Pro mámy
s dětmi je nepředstavitelně
obtížné přecházení silnice,
kde se hrne řada kamionů.
Jako řidička s malým dítětem

konkrétně nevyjádřil, proto je v ministerské Superkoncepci, temožné, že se celý proces opět dy rok 2013, je možný, ale v tuto
zkomplikuje. ŘSD připustilo, chvíli optimistický. Na dokonVchynice - Starostové obcí dot- že termín dostavby zveřejněný čení křižovatky u Řehlovic je
čených výstavbou dálnice D8,
hejtmanka Jana Vaňhová, zástupci ministerstva dopravy
a Ředitelství silnic a dálnic
a poprvé také poradce ministra
a předseda sdružení Děti Země
Miroslav Patrik se sešli ve
Vchynicích 10. února na informativním jednání o dostavbě
dálnice.
Zástupci ŘSD informovali starosty o postupu při vyřizování
nového územního rozhodnutí
pro nedokončený úsek dálnice.
Žádost bude podána na Stavební
úřad Lovosice v průběhu března,
povolení by mohlo nabýt právní Záběr z pracovního jednání ve Vchynicích. Zleva u stolu: Vít
moci na přelomu června a čer- Mandík, primátor Ústí n. L., Miroslav Patrik, předseda Dětí země
vence. Záleží však na tom, zda se a současně poradce ministra dopravy, Milan Šťovíček, poslanec
nikdo neodvolá. Miroslav Patrik, českého parlamentu, Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy
který jako poradce ministra je a silničního hospodářství, Zdenka Švehlová, vedoucí odboru
spoluodpovědný za přípravu pod- územního plánování a stavebního řádu (oba krajský úřad)
kladů, se však v tomto směru a v čele hejtmanka Jana Vaňhová.

Půl miliardy korun: Zahájí zelené střechy Kavalíru II

Zleva jsou na snímku radní Jana Ryšánková,
starostka Marie Čechová a senátor
Alexandr Vondra
Terezín - V projektu Terezín – oživení
historických památek bude v nejbližších dvou letech památkově obnoveno
několik předem vytipovaných ohrožených objektů a zrekonstruované prostory pak budou sloužit stálým výstavním expozicím. Ty budou věnovány
historii života obyvatel pevnostního
města Terezína, dokumentaci stavebních technik a pevnostní architektury.
Objekty oživí ukázky řemesel a chybět
nebudou ani názorná předvádění vojenského výcviku z minulých staletí.

Zelené střechy Kavalíru II mají mocnost tři metry. Zemina se nejprve odstraní
a po rekonstrukci objektu bude vše uvedeno do původního stavu. I nádvoří
dole projde samozřejmě složitou rekonstrukcí: Bude tu i dělostřelecké muzeum.

Jde o iniciativu zájmového sdružení
právnických osob Terezín – město změny, které založily Ústecký kraj a město
Terezín. Předsedkyní správní rady
sdružení je hejtmanka Jana Vaňhová.
15. února začaly slavnostním zahájením práce na rekonstrukci takzvaných
zelených střech na objektu Kavalír
II. Ústecký kraj tu zastupovala Jana
Ryšánková, jedna z členů jmenovaného
sdružení a krajská radní s gescí za kulturu a památkovou péči, město Terezín
starostka Růžena Čechová a přítomen

byl rovněž senátor Alexandr Vondra.
Jak nám řekla radní Jana Ryšánková,
na oživení Terezína po jeho opuštění
armádou přicházela řada námětů, několik jich bylo podrobně rozpracováno,
jako např. Europrojekt s univerzitním
městem a další. „Je pěkné mít krásné
vize a plány, ale u každého projektu
podobného rozsahu je důležité, aby byl
také realistický a realizovatelný,“ říká
radní. „A to se, troufám si říci, podařilo
až tentokrát. Nejde o to, vybudovat
cosi megalomanského za státní peníze.

Byli osloveni partneři, kteří budou
skutečně schopni opraveným budovám
vdechnout nový život, zajistí svými
expozicemi a záměry udržitelnost projektu. Proto Terezín v silné konkurenci
ostatních projektů uspěl.“
Projekt bude ﬁnancován částkou bezmála půl miliardy korun z evropských
peněz, z Integrovaného operačního
programu Ministerstva kultury ČR,
plánovaný termín dokončení čtyř objektů z „první vlny“ projektu oživení
pevnosti je rok 2013.
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Příjemný a prospěšný byl osmý krajský ples

145 tisíc korun pro ústeckou onkologii
Děčín - Děčínský společenský
dům Střelnice letos hostil již
osmý reprezentační ples Ústeckého kraje. Hosté plesu si večera
opravdu užili a pomohli také
dobré věci – výtěžek ze vstupného
ve výši přes 145 tisíc korun totiž
předala, v tu chvíli samozřejmě
zatím na symbolickém šeku,
hejtmanka Jana Vaňhová představiteli Nadačního fondu Krajské
zdravotní, a.s. Janu Lamimu. Peníze pomohou onkologickému centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Návštěvníky plesu, mezi které
patřili i krajští radní a zastupitelé,
představitelé měst Ústeckého kraje
a další významné osobnosti, upoutala ve foyeru Střelnice prezentace
projektu na podporu turismu
Brána do Čech. Město Děčín je
právě výchozím místem do Národního parku České Švýcarsko, který
patří do jedné ze čtyř destinačních
oblastí Ústeckého kraje.
Tanečníci ocenili profesionální
výkon Orchestru Felixe Slováčka,
který doprovodil i pěvecká vystoupení Jitky Zelenkové nebo
Michala Davida. Duo Těžkej Pokondr nejenže provázelo jako
moderátorská dvojice celý ples,
ale sérií svých písniček strhlo ke
spontánnímu tanci a obrovskému
potlesku celý sál. V průběhu večera
obohatila program taneční škola
Stardance z Chomutova, v malém
sále zvala k diskotancům skupina
Flash Dance. Taneční páry si
domů mohly odnést svoji fotograﬁi
umístěnou do „plesových novin“,
které na místě připravoval Děčínský deník. Nechybělo ani losování
o ceny, které do tomboly věnovali
radní Ústeckého kraje, děčínský
primátor a Děčínský deník.

Tradiční prezentace na veletrhu Holiday World
Praha - Na výstavišti v Praze Holešovicích byl jako předzvěst
začínající turistické sezóny odborné i laické veřejnosti otevřen
v lednu dvacátý ročník středoevropského veletrhu cestovního
ruchu Holiday World 2011.
Expozici tu měl již tradičně
také Ústecký kraj. Na ploše
140 m2 tu s ním vystavovala
i významná města, například
Teplice, Litoměřice, Chomutov,
Lovosice, Děčín, Louny nebo
Žatec, samostatné stánky měly
na HW i města Most, Kadaň,
Klášterec nad Ohří a region
Krušnohoří. Ústecký kraj se
po prezentaci v Brně na Regiontouru opět představil graﬁcky

i
obsahově
promyšleným
projektem ÚK – Brána do Čech,
jehož podtitul zní Krásu hledejte doma! Veřejnosti tu byly
k dispozici zajímavé brožury
o čtyřech turistických destinacích na území kraje (Dolní
Poohří, České středohoří, České
Švýcarsko a Krušné hory),
zájem byl rovněž o propagační
materiály, mapy a letáky o hradech a zámcích kraje, o trávení
aktivní dovolené, o historických
a královských městech, přírodních zajímavostech nebo o rozhlednách a vyhlídkách. To vše je
samozřejmě také na webových
stránkách kraje a speciálně také
zmíněného projektu.

Desítky druhů propagačních materiálů pro
všechny formy turistiky a cestování po Ústeckém
kraji byly samozřejmě nejen v češtině, ale i ve
světových jazycích a také třeba v polštině
– je to sem k nám z Polska blízko…

Expozice Ústeckého kraje a „přidružených“
měst u jednotlivých pultů. Náš stánek byl
uprostřed vstupní haly a navštívili jej
zájemci z mnoha evropských zemí.

Průvodkyní krajem a expozicí byla na veletrhu
Holiday World také Naďa Pilátová z oddělení
regionálního rozvoje a cestovního ruchu
krajského úřadu

Brána do Čech
se zajímavými cenami!
Ústecký kraj - Webové stránky
projektu Brána do Čech (www.
branadocech.cz) vám umožňují
zaregistrovat se a být tak spoluautorem nejlepšího turistického webu
roku 2010!
Bezplatná,
jednoduchá
a k ničemu
nezavazující
registrace
přímo na webu je jako
stvořená pro všechny, kteří
někde byli, něco viděli a chtějí
se podělit s ostatními o své
zážitky. Máte krásné fotky z výletu? Doporučujete nějakou zajímavou trasu? Chcete se na

něco zeptat těch, co tam byli?
Víte o kulturní, sportovní či
jiné akci, která na webu chybí?
Jednoduše ji tam vložte! Není
jednodušší
způsob, jak
tohle všechno
„sfouknout“
najednou.
K registraci
potřebujete
jen
jméno
a e-mail a už
můžete vesele
obohacovat
web, na kterém se nabízí téměř
tisíc turistických cílů a zajímavostí. Na pilné přispěvatele
u nás čeká dáreček!
více na www.branadocech.cz
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Debutové album skupiny Bedňáci
Čížkovice - Po třech letech
hraní se kluci – klienti – z Diagnostického ústavu sociální péče
v Čížkovicích dočkali vlastního
premiérového cédéčka. Začalo
to před třemi roky příchodem
současného kapelníka Jiřího
Podrábského do funkce vychovatele. U některých kluků zjistil
hudební i pěvecký talent a tak
vznikla newfolková skupina
Bedňáci s písničkami převážně
z textové a hudební dílny pana
Podrábského. Po pár letech je
už první CD na světě! Na slavnostní křest s vynikajícím publikem přijeli v polovině února do sociální péče a domovů ve
čížkovického kulturního domu správě Ústeckého kraje, kde mají
také kamarádi z jiných ústavů také vlastní kapely. Byly tu sku-

piny Vega (DSP Skalice), Hájští
kohouti (ÚSP Háj u Duchcova),
Křešičanka - Pustajka (DNP
v Křešicích), Havrani (DNZ Liběšice) i dívčí skupina Viola
(DSS Slatiňany). Samotného pokropení nového cédéčka sektem

se ujali radní Ústeckého kraje
Jana Ryšánková, ředitel Centra
sociální pomoci Litoměřice Karel
Reissmüller (to je příspěvková
organizace kraje, pod níž čížkovický DÚSP spadá) a vedoucí
ústavu Ingrid Petříčková.

Rohlík v Telnici aneb
Pokus o lyžařský rekord
Telnice - Už v sobotu 5. března
se v krušnohorském lyžařském středisku Telnice pár
kilometrů od krajského města
uskuteční od 10.30 hodin
tradiční masový závod lyžařů.
Telnického Rohlíku 2011 se
mohou zúčastnit lyžaři všech
věkových kategorií, soutěžit
se bude v obřím slalomu.
V předcházejících ročnících
byly na sjezdovkách Krušných
hor celé rodiny, rodiče s dětmi, senioři i ti nejmenší pokořitelé bílých
svahů. Tradičním účastníkem je také

PAL, Or

Sladké
jedlé
plody

Zabývající
se rytím
kovů

As soon as
possible
(zkr.)

náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera (na
snímku), který vás všechny
na „rohlík“ zve: „Přijeďte na
Telnici, pokusíme se společně
o zápis do Guinessovy knihy
rekordů. Počasí nám určitě
bude přát a tak se snaha může
podařit. Pořadatelé očekávají
hodně stovek sjezdařů!“ Akci
podporují vedle Ústeckého
kraje a města Ústí nad Labem
i další sponzoři, třeba ČEZ,
a.s. Informace všem podá
pan Jan Holinger, člen představenstva tamního
Skiklubu (tel. číslo
775 192 912).

Sebeupálený
student

Ona
(2. pád)

Druhé
největší
město
Alžírska

Zkratka
pro antibiotikum
Nebát se
(rozkaz)

Květenství

Zkratka
Wikipedie

Ústí nad Labem - V rámci
programu Cíl 3/Ziel 3 – Přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko – byl nedávno slavnostně
zahájen projekt „Ze středového
kruhu kluziště na obě strany
hranice a možná i dále“. Hokejisty na slavnostním zahájení
na Zimním stadionu v Ústí nad
Labem podpořil z české strany
Radek Vonka, radní Ústeckého
kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch. „Jsem velice potěšen
tím, že oba kluby spolu navázaly
užší spolupráci. Je zapotřebí
podporovat a motivovat mladé
lidi, a sportovní kluby jsou pro
to ideální“, řekl Radek Vonka.
Krvácivá
horečka

Obuv

Barvivo
na vejce

Za německou stranu byl přítomen
prezident hokejového klubu Peter Micksch. Lead partnerem
nového projektu je HC Slovan
Ústí nad Labem a projektovým
partnerem je Eissport Club Dresden e. V. Cílem projektu, jehož
celkové náklady činí 675 216
EUR (z toho 325 300 EUR
na české straně), jsou společné
tréninky, zápasy a další aktivity,
jako například soustředění pro
mladé sportovce ve věku od 5
do 15 let. Děti tak čekají desítky
společných tréninků, 24 turnajů,
týdenní soustředění, dovednostní soutěže, jazyková výuka
(čeština, němčina), interkulturní
výuka, ale také školení trenérů
a pořízení sportovní výstroje.
(A jak si naši hokejisté vedli?
Zápas mezi dětmi ve věku
6 - 7 let prohrál HC Slovan 0:7,
ve věkové kategorii 10 - 11 let
napravili ústečtí Lvi reputaci
a vyhráli 3:0.)

Osobní
zájmeno

Přímý
protiklad

4. díl
tajenky

Spojka

Osobní
zájmeno
Kódování
TV signálu

2. díl
tajenky

Chorvatská
měna

Jméno
spisovatele
Pavla

Mužské
křestní jm.

Jihofrancouzské
město

Zemědělské
nářadí

Vůně

Chem. zn.
holmia

Jméno
režisérky
Pavláskové

3. díl
tajenky

Iniciály spis.
Basse

Bývalý
český
tenista

Vzdělávací
instituce

Jev

Nasycený
uhlovodík

Chráněná
krajinná
oblast

Inic. ekonoma Janoty

Ruská
řeka

Označení
baterie

Služba České pošty

Střídavý
proud

Nevyžádaná
pošta

Zkr. jednotky tlaku

Anglický
zápor

Pečivo

Český saxofonista

Umělá
hmota

Cimrmanova hra

Orgány
zraku

Vzít
(minulý
čas)

1. díl
tajenky

Směnná
hodnota
statku

Zájmenné
příslovce

Muž
(angl.)

Lasicovitá
šelma

Spojení

Hudební
vydavatelství

ejprve se vraťme k lednovému fotokvízu. Vaším
úkolem bylo poznat obřadní
síň židovského hřbitova v obci
Radouň. Třem vylosovaným,
kteří nám zaslali správnou
odpověď, posíláme malé dárky. Jsou jimi Jaroslava Nezbedová z Ústí n. L., Marie
Slezáková ze Štětí a Ilona
Helclová z Roudnice n. L.
Dnes se podíváme na kulturní
památku – původně románský
kostel postavený v obci v rovinatém kraji v jižní části kraje.
Je zasvěcen dvěma apoštolům
a mučedníkům, byl stavěn
v několika etapách a vybaven
pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v západním
průčelí. V období baroka byla
natolik radikálně upravena,
že to položilo základy k problémům, které se projevily
až o celá tři staletí později
– přesně 3. 7. 2008, kdy se
zřítila románská hranolová

věž. Protože však památka
představuje pro místní obec
natolik cenné dědictví, chopili
se místní občané iniciativy
a úspěšně pracují na její
obnově. Vlastníku kulturní
památky, římskokatolické farnosti, byla z prostředků Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek ÚK pro
r. 2010 poskytnuta dotace ve
výši 400 tis. Kč na rekonstrukci věže kostela. Byť celkové náklady v loňském roce
přesáhly 850 tisíc, je i z našeho
snímku patrné, že k úspěšnému
završení obnovy bude potřeba
ještě mnoha dalších prostředků.
Poznáte, o který kostel se jedná
a kde se nachází? Správné
odpovědi posílejte do středy
16. března 2011 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí n. L. nebo na:
ticha.a@kr-ustecky.cz.

Název
hlásky
České mužské jm.

Český
diftong

Strojní část
vozidla

Autofokus

Mimozemšťan

Domácky
Lolita

Město ve
Švédsku

Italská
automobilka

Nepárový
smyslový
orgán
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Kulturní pozvánky
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Patchwork, až do 5. dubna v budově W. Churchilla 3. Výstavní kolekce rukodělné techniky
uspořádaná ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Ústí n. Lab.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Slovenské národné povstanie,
až do 10. dubna. O dnes pozapomenutých dějinách konce
2. světové války. Ve spolupráci
s Liptovským múzeem v Ružomberku výstavu připravil PhDr.
Bedřich Štauber.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Klůcek sem, klůcek tam, do
6. března, jízdárna. Na výstavě
budou prezentovány autorské
quilty a další drobnější textilie
teplických autorek Evy Mžourkové a Ludmily Kalábové. Práce
vznikaly po dobu patnácti let

a umožňují nám tak sledovat, jak
se technika i způsob prošívání
dařily autorkám zlepšovat a jak
si výtvarnice postupně volily
i náročnější vzory.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jitka a Květa Válovy – Malá
retrospektiva, až do 17. dubna.
Výstava Jitky a Květy Válových.
Litoměřická Malá retrospektiva
si nedělá nárok na komplexní
zmapování celé šíře tvorby
obou autorek. Tvorba Jitky
a Květy Válových je představena
v podobě, která jasně vypoví
o zásadním významu obou sester
v rámci nejen české výtvarné
scény.
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Šperky vyprávějí příběhy, až
do 17. dubna. Výstava z volného
cyklu Užité umění.

Křížovka o ceny

Japonský
špion

Malá
osa

Nealkoholické
pivo

Chron. obstr.
plicní nem.

Chemická
značka
sodíku

Česká
řeka

Plž

Francouz-ský člen

Nebo
(angl.)

Rybonukleová
kyselina

Labe
(německy)

Radio
Liberty

Domácky
Olga

HewlettPackard

Slunce
(angl.)

Idealizovaná
představa

Latinská
předložka

Předložka

Jelenovitý sudokopytník

Minerální
voda

Výrazná
vyvýšenina
Univerzita
Palackého
v Olomouci

Evropská
řeka
Vévoda
(angl.)

Dopravní
prostředky

Pravoslavný
kněz

Vlak
Eurocity
(zkr.)

Pokrm
z brambor

Předložka

Ukazovací
zájmeno

N

Hokej Ústí v. Drážďany

Zápor

Dětský
pozdrav

Fotokvíz

Snížený
tón

O

tázka Kde byl veletrh cestovního ruchu Regiontour? byla tajenkou lednové
křížovky našich novin. Správně
ji vyluštilo a odpověď „v Brně nebo na brněnském výstavišti“ přidalo přes tisíc (!)
křížovkářů. Bohužel pouze na
pět z nich se usmálo štěstí a po
losování na tiskovém oddělení
dostanou od Ústeckého kraje
pěkné ceny. Jsou jimi: Zdislava
Nedvedová z Bíliny, Jaroslav
Pichl z Litvínova, Marek Foltýn z Terezína, Jaroslav Janečka z Dolní Poustevny - Karlína a Miroslava Houdová
z Litoměřic. Všem samozřejmě

blahopřejeme! I v dnešní křížovce je v tajence ukryta otázka.
Pošlete nám její znění a přidejte
odpověď na položenou otázku,
kterou naleznete v některém
z článků únorových Krajských
novin Ústeckého kraje. Vaše
odpovědi na korespondenčních
lístcích posílejte na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odbor
kancelář hejtmana, odd. tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Lab.,
elektronickou poštu adresujte na
sebesta.z@kr-ustecky.cz. Vše
nejpozději do středy 16. března.
Přidejte heslo „Křížovka“; i v mailech uvádějte úplnou adresu!
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