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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Slovo hejtmanky

Solar Turbines podepsal smlouvu
a na Triangle začal stavět

Jak vyléčit
nezaměstnanost?

D

alo
b y
se říci, že
Ústecký
kraj trpí
těmito
chronickými potížemi od dětství. Do velké
míry je to způsobeno útlumem těžařského průmyslu
v 90. letech. Jsou další vnější
vlivy, které tuto nemoc mohou ještě prohlubovat, což
se ostatně stalo, když v důsledku ekonomické krize
z průmyslové zóny odešly
společnost Hitachi a IPS Alfa.
Ústecký kraj usilovně hledá
lék, jak s touto nepříjemnou
nemocí bojovat a zdá se, že
jeden našel. Nezaměstnanost
v Ústeckém kraji klesala letos v únoru rychleji než ve
zbytku republiky. Ozdravující injekcí do budoucna
zejména pro Žatecko bude
příchod tří nových investorů,
kteří během letošního roku
zahájí svůj provoz a nabídnou nová pracovní uplatnění
pro občany.
Největším investorem je
společnost Solar Turbines,
která v žatecké zóně bude
opravovat a renovovat plynové turbíny z celé Evropy
i dalších zemí. Firma plánuje
zahájit výrobu v dubnu příštího roku a postupně by
v novém závodě mělo najít
práci až 450 kvaliﬁkovaných
zaměstnanců. Výrobu chce
zahájit v druhé polovině
roku a v první fázi zaměstnat
150 lidí také další společnost – Panattoni, která zde
bude vyrábět plastové díly
k automobilovým palubním
deskám. Dalším investorem
je španělská společnost Gestamp, která se orientuje
rovněž na automobilový průmysl.
Jeden lék však nestačí. Protože se jedná o dlouhodobou
nemoc, je nutné podstoupit
komplexní léčbu a hledat
i jiná a nová řešení. Jedním
z nich může být i rozvoj
cestovního ruchu, dokončení
klíčových silničních tahů,
či rekvaliﬁkace a skutečně
efektivní systém vzdělávání,
který bude reagovat na poptávku trhu. I v tomto ohledu
máme jasnou strategii, na
jejíž výsledky si ale budeme
muset ještě počkat.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje
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Sčítací archy
odevzdejte do
14. dubna!

D

V průběhu zasedání krajských zastupitelů podepsaly ve středu 9. března Christi Noel (vlevo) a Jana Vaňhová smlouvu mezi Solar
Turbines a Ústeckým krajem, majitelem průmyslové zóny Triangle na Žatecku

P

aní Christi Noel, ředitelka
mezinárodních výrobních
operací společnosti Solar Turbines, která v rámci globálního
koncernu Caterpillar vyrábí
průmyslové turbíny, a hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová podepsaly smlouvu
o koupi nemovitostí v průmyslové zóně Žatec Triangle.
„Tímto podpisem stvrzujeme
desetiměsíční spolupráci se

společností Solar Turbines.
Ta splnila všechny podmínky,
získala veškerá potřebná povolení a počátkem března začala
na Triangle faktická výstavba
nového závodu. Společnost
už dokonce zaměstnává první
pracovníky. A já věřím, že
spolu s tím, jak bude pokračovat výstavba, bude pokračovat
i nábor nových zaměstnanců,“
řekla po podpisu hejtmanka.

S jarem přicházejí
farmářské trhy

U

ž jsme přesyceni nabídkami dovozových potravin z velkých marketů a Češi se znovu chtějí vrátit ke
kvalitnímu a čerstvému zboží
našich pěstitelů a výrobců.
Proto se Ústecký kraj rozhodl
podpořit občanské sdružení
Český um – Artiﬁcum Bohemicum, které bude od dubna připravovat pravidelné
farmářské trhy. Snahou je
podpořit místní a regionální
výrobce a pěstitele, kteří
využívají přírodních zdrojů
kraje a nabídnout nakupují-

cím kvalitní českou zeleninu
a ovoce, ale také sýry, masné
a uzenářské výrobky, vajíčka
a další výrobky a potraviny.
Chybět rozhodně nebude
jarní sadba pro naše zahrádky.
První Farmářský trh se otevře
v sobotu 9. dubna v ústecké
čtvrti Střekov (Kramoly), a to
v době od 8 - 12 hodin. Další
budou v polovině dubna v OC
Forum rovněž v krajském
městě a za podpory Ústeckého kraje se další chystají na
konec dubna i v Chomutově
na náměstí 1. máje, v Mostě
na Hipodromu budou od
května. Podobné akce připravují i další města našeho
regionu. Sledujte denní tisk,
informovat vás budeme podrobně i na krajských webových stránkách (www.kr-ustecky.cz).

Christi Noel ve svém projevu
neopomněla zdůraznit přátelskou spolupráci s místními
úřady i s vedením Ústeckého
kraje a také to, že nově budovaný závod bude splňovat
nejpřísnější ekologické požadavky. Nový podnik na
Triangle bude opravovat prů-myslové plynové turbíny
z celé Evropy, Afriky a Středního východu.

ostali jsme sčítací archy a také uplynul rozhodný datum Sčítání lidu,
domů a bytů 2011 – noc
z 25. na 26. března, ke kterému musíme uvést platné
a pravdivé údaje. Nezapomeňte archy odevzdat
nejpozději do 14. dubna!
Můžete je vyplnit online na
internetu (www.scitani.cz),
osobně odevzdat příslušnému komisaři či zdarma
odeslat poštou v obálce, kterou jste dostali od sčítacích
komisařů. I teď, na sklonku
března a v první dekádě
dubna, můžete získat další
a podrobnější informace,
rady a návody na uvedené
webové stránce nebo na bezplatné telefonní lince 800
87 97 02 (v provozu denně
8 – 22 hod.).

Nejlepší sportovci za rok 2010

K

do se stal v celokrajské anketě nejlepším sportovcem Ústeckého kraje za rok 2010? Které kolektivy
byly nejúspěšnějšími v kategorii dospělých či mládeže?
O tom a také o dalších kategoriích se rozhodlo na slavnostním vyhlášení ankety veřejnosti, které se uskutečnilo
v pondělí 21. března v Severočeském divadle opery
a baletu v Ústí nad Labem. Čtěte na straně 4!

Pozvánka do Ústeckého kraje
Na kole podél Labe
Ve čtvrtek 31.
března bude
otevřen další
úsek Labské
cyklostezky –
přesně v poledne u přívozu ve
Velkém Březně na Ústecku!
Pak už se příznivci cykloturistiky mohou projet po novém
úseku Valtířov - Velké Březno Přerov. Investorem celé Labské
cyklostezky je Ústecký kraj.
Vinařské
Litoměřice
zvou na již 9.
ročník na 14.
až 16. dubna
do místního
kulturního domu. Na své si přijdou milovníci dobrého vína.
Kromě tradičního a kvalitního
vína nabídne návštěvníkům řadu užitečných informací. Výstava je organizována ve spolupráci s Ústeckým krajem.

Den Země
Zámek Nový Hrad
můžete oslavit v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. V sobotu 16. dubna tu
bude program pro malé i velké
návštěvníky. Těšit se mohou
na pohádky Divadla v Pytli,
soutěže a hry o ceny, indiánskou vesnici, ukázku tradičních
českých řemesel. Součástí
dne bude i Atletika pro děti,
společný projekt Ústeckého
kraje a Českého atletického
svazu. Program začne ve 13
hodin, nad akcí převzala záštitu
hejtmanka Jana Vaňhová.

u Jimlína na Lounsku zahájí
letošní sezónu 24. dubna. V tu
neděli budou platit návštěvníci
symbolické vstupné 10 korun.
Už nyní se můžete těšit také
na víkend 14. a 15. května, kdy
zámek oživí tradiční Novohradská pouť a Zámecké slavnosti.
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady
Členové Rady Ústeckého kraje projednali
na 72. a 73. zasedání mimo jiné:
Příspěvek knihovnám
Finanční částka na zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven na rok 2011 byla stanovena na 8 mil. Kč. Rada
schválila přidělení finančních prostředků ve výši 1 020 000 Kč
do rozpočtu Svč. vědecké knihovny v Ústí n. L., p. o. O příspěvku pro dalších sedm knihoven rozhodne zastupitelstvo.
Divadla a hudební tělesa
Pro r. 2011 se o dotaci přihlásilo celkem 5 žadatelů z Ústeckého
kraje. Finanční prostředky jsou na působení vybraných organizací na území kraje (zájezdová činnost), mohou být použity i na
svoz diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů)
a dalších funkcí souvisejících s nadregionální krajskou činností.
Sumárně půjde letos na podporu profesionálních souborů
6 milionů korun.
Zásah při likvidaci požáru
Rada projednala poskytnutí finančních prostředků ve výši
2 494 556 Kč z Fondu pro mimořádné události ÚK. Jedná se
o finanční náklady vzniklé při zásahu složek IZS na likvidaci
požáru pneumatik v Tušimicích 17. - 23. 6. 2010 a 4. - 10. 2.
2011. Uvedená suma bude vymáhána na viníkovi havárie
a majiteli skládky, firmě GRG Investment.
Kultura a památková péče
RÚK rozhodla o rozdělení dotací na zvýšené náklady spojené
se zachováním nebo obnovou kulturní památky z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v rámci realizace Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011
v celkové výši 8 mil. Kč, v rámci Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářejících kulturní krajinu
kraje pro r. 2011 jsou vyhrazeny prostředky v rámci rozpočtu
odboru kultury a památkové péče ve výši 500 000 Kč.

Navštívili nás

březen 2011

Můj názor: Zveme vás do Ústeckého kraje

P

rvního dubna se otevírají
brány hradů a zámků
a začne hlavní turistická
sezóna. Ústecký kraj má od
loňska nový projekt Brána do
Čech. V čem vidíte jeho smysl
a která místa byste doporučil
čtenářům, ale i návštěvníkům
našeho regionu k prohlídce?

nářům doporučil zúčastnit se
pochodu nejslavnějšího svůdníka a dobrodruha Giacoma
Casanovy koncem srpna tohoto
roku. Jako mostecký „dromák“
nezapomenu také návštěvníky
kraje pozvat na unikátní zážitek,
který představuje Uhelné safari,
kde lze vidět na vlastní oči obří
rypadla, pásové dopravníky,
nakladače, čistírny odpadních
Martin
uhelných vod a užít si adrenaliStrakoš
nové jízdy speciálním terénním
(ČSSD),
vozem. Jejím absolvováním se
člen
sami přesvědčíte o tom, kolik
zastupidřiny je zapotřebí vynaložit,
telstva
abychom se mohli ohřát v klidu
domova a jak důležitým zdrojem energie uhlí je a bez kterého
Kdykoliv navštívím starobylou nejsme, a do budoucna nebupamátku opředenou pradávnou deme schopni existovat.
historií a lidskými osudy,
nemohu si nevzpomenout na Radek
„svěrákovsko-uhlířovský“ po- Vonka
hádkový text Kdyby nám (ODS),
v paláci, pištěli dudáci, to by člen Rady
se krásně žilo, to by byl ráj a na Ústeckého
legendární dětský ﬁlm Ať žijí kraje
duchové s nezapomenutelnými
písničkami, které udávají kouzlo
historicko-pohádkového ducha.
Chcete-li vstoupit do pohádky, Záleží nám na tom, aby se rok
tak nemůžete minout barokní od roku zájem turistů o Ústecký
zámek Červený Hrádek a za- kraj zvyšoval. Aby k nám
poslouchat se do ozvěn kroků přijížděli trávit dovolenou lidé
věků dávno minulých. Portál ze zahraničí a z jiných krajů,
Brána do Čech s podtitulem ale v neposlední řadě vytváříme
Krásu hledejme doma se může nabídku pro rezidenty, obyvahrdě pyšnit titulem nejlepší tele našeho kraje. Chceme lidem
turistický portál v rámci velké otevřít oči, aby si uvědomili,
ceny cestovního ruchu, toto jaké mají možnosti výletů ve
ocenění hovoří za všechny svém okolí, aby volný čas trávili
komentáře a pěvně věřím, že aktivněji. V Ústeckém kraji
tento projekt bude nadále jen máme jedinečné přírodní krásy,
vzkvétat a zcela jistě naplní lesy, vodní plochy ke koupání,
ideu a potřebnost pro dnešní síť cyklostezek, kilometry sjezpavučino-internetový svět. Jako dovek, jen je objevit, využívat
turistický konzument bych čte- a doporučit. Nový projekt s tu-

na své kulturní památka. Vždy
měl turistům a návštěvníkům
Ústeckého kraje co nabídnout.
V loňském roce začal fungovat
„projekt“ Brána do Čech, který
je rozdělený na čtyři oblasti:
jedná se o Dolní Poohří,
Krušné Hory, České švýcarsko,
České středohoří. Mohu říci,
že opravdu každá část našeho
kraje má turistům – našim
hostům co nabídnout. Mediální
prezentace a propagace je velmi
potřebná a ani tento projekt
není o tuto stránku věci ošizen.
Internetové stránky obsahují
vše a každý návštěvník si najde
to, co ho zajímá a to v dnešní
elektronické době je velmi
podstatné. Velmi zajímavé
je i propojení pro sportovně
nadané turisty, kdy takřka
celý Ústecký kraj je propojen
širokou sítí cyklostezek, které
se rok od roku rozšiřují. Je
zajímavé mluvit s někým, kdo
nikdy v našem kraji nebyl a má
představu o tom, že jsou zde jen
samé holé pláně po těžbě uhlí
a následně zjistí, že to je úplně
jinak. Já sám, když jsem byl
v roce 1993 služebně zařazen
do posádky v Chomutově,
jsem měl podobnou představu.
Pokud bych mohl mluvit konkrétně o tom na co bych turisty
k nám do kraje pozval, tak by
mně nestačila jedna stránka.
Velmi si ctím, že Ústecký kraj
se může pochlubit určitou raritou, že vlastníme zámek Nový
Hrad v Jimlíně. Máme velmi
široké turistické cíle, počínaje
v nížinách – u vody a konče
výšinami v horách. Každému
doporučuji navštívit stránky
www.branadocech.cz a tam si
kraj je velmi bohatý vybrat dle libosti…

ristickým webovým portálem
„Brána do Čech“ umožňuje
široké veřejnosti informovat se
o turistických místech našeho
kraje, vyhledávat zajímavé tipy
na výlety, konkrétní trasy a různorodé akce. Tento web vyniká
svou interaktivitou, informace
lze nejenom pasivně přijímat,
ale především nabízí možnost
aktivního zapojení běžných uživatelů do systému a sdílet své
zážitky s ostatními. Mnoho lidí
již nyní vkládá zajímavá místa,
akce a výletní trasy, a tím přispívají k rozšíření sítě turistických
nabídek. Musím jim z tohoto
místa poděkovat za spolupráci.
Pokud mám přidat pozvání
na konkrétní místa, budu se
držet rozdělení kraje na čtyři
turistické destinace a tipy budou
následující a záměrně nevybírám ta nejznámější místa:
České středohoří – Rozhledna
Náčkovice mezi obcemi Verneřice a Lovečkovice, ze které je
nádherný výhled do krajiny.
Krušné hory – Lesná, krásná
vyhlídka u hotelu a navíc
se zde dobře najíte. Dolní
Poohří – Chrám chmele a piva
v Žatci, nový projekt minimálně
evropského parametru. České
Švýcarsko – Zámek v Benešově
nad Ploučnicí – perla saské
renesance v Ústeckém kraji.
Jaroslav
Komínek
(KSČM),
krajský
zastupitel

Ústecký

Šesti dobrovolníkům cena Křesadlo 2010
Ústí nad Labem - Hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová
přijala nového generálního
ředitele ústecké Spolchemie,
a.s. Paula Yianniho, který je
v této funkci od ledna 2011.
Doprovázel ho předseda dozorčí rady společnosti Martin
Procházka. V současnosti podnik přechází od krizového
řízení do normálního stabilizovaného režimu hospodaření.
Jak uvedl Paul Yianni (na
snímku), globální ekonomická
a finanční krize znamenala
pro Spolchemii dvou až tříleté
zdržení v dalších záměrech
a rozvoji. Podle jeho slov se
nyní trh posílil a o produkty
Spolchemie ze segmentu
umělých pryskyřic je rostoucí
zájem.

Stabilizoval se počet zaměstnanců, podnik obnovil
svoji pozici vůči financujícím
bankám a připravuje novou
strategii. Její důležitou součástí bude i další rozvíjení
vztahů s městem a krajem.
Spolchemie chce po dvou
krizových letech rozšířit portfolio podporovaných aktivit
v kraji. Hejtmanka popřála
novému generálnímu řediteli
mnoho úspěchů v jeho funkci.
„Vítám potěšitelné informace
ze Spolchemie. Kraj má
s firmou uzavřenou pětiletou
smlouvu, jejíž součástí je podíl
na zlepšování kvality života
v regionu. Díky tomu již byla
věnována finanční podpora
mnoha oblastem,“ řekla představitelka kraje.

Aktuality • Informace
Odborníci přednášeli
o výjimečnosti Krušných hor
Ústí nad Labem - V sále Krajského úřadu Ústeckého kraje se
14. března sešli odborníci a zástupci krušnohorských obcí
na konferenci „Středoevropská
kulturní krajina Montanregion
Erzgebirge/ Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví
UNESCO“, který je podporován v rámci přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3. V úvodu
řekla Jana Ryšánková, radní
kraje pro oblast mj. památkové
péče: „Jsem přesvědčená o tom,
že projekt, který pozitivně
propaguje oblast Krušnohoří
s jejími krásami a unikáty, si

zaslouží plnou podporu. Přála
bych si, aby se zájem nejen
turistů, ale i vlastních obyvatel
o toto území opět vzbudil.“
Přednášeli odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR, ze Správy CHKO Slavkovský les či z Národního památkového ústavu, kteří se zabývali
Krušnohořím v nejrůznějších
souvislostech a také hosté ze
sousedního Svobodného státu
Sasko. Projektovými partnery
Ústeckého kraje jsou Technická
univerzita Freiberg, Spolek Erzgebirge Montanregion a Oblastní muzeum v Mostě.

Ústí nad Labem - Dobrovolnické centrum, občanské
sdružení z Ústí nad Labem,
uspořádalo již 9. ročník udílení
cen Křesadlo, tentokrát za
rok 2010. Záštitu převzala
mj. hejtmanka Jana Vaňhová.
Podtitul tohoto ocenění je Cena
pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci. Ze šestnácti
nominací nakonec převzali cenu
dva muži a čtyři dobrovolnice
z Ústeckého kraje, jejichž práci
ocenila také radní Jana Ryšánková. Ceny Křesadlo za rok 2010
získali po konečném rozhodnutí
poroty: Jana Avdějevová z Ústí
n. L. (v o.p.s Člověk v tísni
pracuje v programu Podpora
vzdělávání rodinám), Martina
Hendrychová z Děčína (v o.s.
Slunečnice podporuje začleňování osob s mentálním a tělesným
postižením), Gizela Nováková

Zleva jsou držitelé ceny Křesadlo 2010: Martina Hendrychová, Zdeňka Skálová, Iveta Lamačová
z Libereckého kraje, Gizela Nováková, Karel Bělina, Pavel Semerád a Jana Avdějevová.
z Ústí n. L. (ve sdružení přátel
Dětského domova UL - Střekov,
p.o. Ústeckého kraje, věnuje
volný čas malým klientů), Zdeňka Skálová z Litoměřic (v Hos-

pici Sv. Štěpána pracuje s klienty a vybudovala pro ně také
knihovnu), Karel Bělina z Povrlů (40 let se dobrovolně věnuje
udržování pořádku a údržbě skal

v kraji, hlavně v Tisé, Ostrově
a Rájci) a Pavel Semerát z Loun
(bez nároku na odměnu se jako
soudní znalec podílel na vrácení
nemovitosti původní majitelce).

Odborná školení starostů o krizových situacích
Ústí nad Labem - Starostové
obcí a měst z našeho regionu
a primátoři statutárních měst
byli přítomni na sérii sedmi
školení o předcházení krizových
situací a plnění povinností
orgánů samosprávy při ochraně
majetku a životů občanů. Školení organizačně a odborně
připravil odbor kanceláře hejtmanky – krizové řízení a jejich
součástí byly přednášky o koordinaci případných zásahů při
povodních, haváriích i jiných
krizových situacích i o poslání
a činnosti jednotlivých složek
Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.
Tématy přednášek i následných

Jedno ze školení, které se uskutečnilo 10. března, bylo určeno
starostům z okresu Ústí nad Labem
diskusí byly např. z pohledu
Hasičského záchranného sboru
ÚK krizová a související legislativa, používání technických
prostředků při povodních, využívání humanitárních skladů
a d., Policie ČR informovala

mj. o problematice veřejného
pořádku a zástupci státních podniků Povodí Ohře a Povodí Labe připravili tématické okruhy
o systémech včasného varování, o záplavových územích
a prevenci před povodněmi,

přívalovými srážkami a dalšími
živelními pohromami. Další témata připravili pracovníci krajského úřadu z odboru životního
prostředí a zemědělství nebo
ekonomického odboru (mj.
tvorba předběžných odhadů
nákladů na obnovu majetku
pro zajištění základních funkcí
v postiženém území). Ucelených informací se dostalo
přítomným o práci a použití
Armády ČR a od Severočeského družení obcí o projektu
monitoringu hladin na malých
vodních tocích a o konkrétní
spolupráci a pomoci od pracovníků krizového řízení krajského
úřadu.
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Centrum vzdělání na severu

Navštívili jsme Vyšší odbornou školu a Střední školu Varnsdorf,
příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje
N

a demograﬁcký vývoj ve společnosti a konkrétně na klesající počet žáků v základním školství a tedy budoucích
žáků na středních školách, musí reagovat také Ústecký kraj. Je
zřizovatelem pětasedmdesáti středních škol, když ještě před
několika lety jich bylo více než devadesát. Neznamená to, že se
v našem regionu školy a učební či maturitní obory ruší, dochází
ke slučování škol v jednotlivých městech a ty nejprestižnější
z nich se zapojily a ještě připojí do projektu Páteřních škol.

Tři školy a jedno centrum
vzdělanosti
Varnsdorf je městem, kde ještě
v minulém školním roce působily tři
školy zřizované Ústeckým krajem –
Střední průmyslová škola technická
sídlící v ul. K. Světlé, Střední škola
služeb a cestovního ruchu (Bratislavská ul.) a Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola (Mariánská ul.).
Před dvěma lety první dvě z těchto
příspěvkových organizací zpracovaly
projekt na sloučení všech tří škol
a i když byla účast v projektu nabíd-

vytváří opravdové centrum vzdělanosti ve městě na severu kraje. Především je třeba říci, že přes loňské obtíže
při vytváření spojené školy nedošlo
na slova škarohlídů a pesimistů. Práce
školy, uplatnění pedagogů i celý systém
vzdělávání na všech střediscích je bezproblémový. Díky racionalizaci oborů
nebude docházet k jejich zdvojování
na více školách, ale z celého velkého
portfolia se vytypovávají obory, které
tady na severu kraje zaměstnavatelé
potřebují. Netříští se síly a úroveň
vzdělávaní se zlepšuje. Varnsdorfské
centrum vzdělanosti, a nebojme se Radního Petra Jakubce seznamuje Pavel Koranda, žáka druhého ročníku oboru mechanik-seřizovač, se souřadnicovým měřícím přístrojem Dura Max. Ten dostalo před pár lety dnešní středisko technických oborů varnsdorfské školy
od významného podniku TOS.
některé dílny. Až je kraj prodá nebo
převede na město, zbude více peněz
na náročné investice do objektů, které
zůstanou pro budoucnost.. Úspory
také přinese fakt, že bude méně řídících, technických a provozních zaměstnanců a zůstane nám více peněz pro
stávající členy pedagogického sboru.
To vše samozřejmě krok za krokem…“

kraje prestiž středního školství. Například Jiří Bajan, zástupce ředitele
školy a učitel odborných předmětů,
oceňuje, že teď budou moci žáci
během studia na VOŠ a SŠ jednodušeji přecházet do jiných oborů, pokud
jim ten původní z jakéhokoliv důvodu

pendiu s TOS Varnsdorf a chtějí
studovat dál na vysoké škole. Shodně
také říkají, že oni se spojení škol
nebáli a ti jejich kamarádi, kteří více
či méně protestovali, už si prý na nic
ani nevzpomínají a jejich obavy dávno
utichly. Odlišnosti: Michal Šimák

Učitelé VOŠ a SŠ Varnsdorf

Ve středisku služeb a cestovního ruchu se učí budoucí kadeřnice a kosmetičky
nuta i VOŠ a SPŠ, její vedení, někteří
pedagogové nebo žáci jej odmítali
a tak se konečné schválení v krajské
radě a zastupitelstvu protáhlo. Přesto
– přes některé problémy ba dokonce
i žaloby – byla k 1. září 2010 zřízena
ve Varnsdorfu jedna spojená škola,
školské zařízení, které je nástupnickou
organizací tří původně samostatných
subjektů – Vyšší odborná škola
a Střední škola, p.o., Bratislavská ul.
2166, Varnsdorf. Jejím ředitelem je
od 1. března letošního roku Ing. František Hricz z bývalé SPŠT.
Při naší návštěvě všech středisek
probíhala výuka, v permanenci byly
odborné a praktické dílny, počítačové
učebny, ve středisku „cestovního
ruchu“ nabízela služby veřejnosti
zdejší „přidružená“ kuchyně a restaurace, kde praktikují žáci školy a kolem
poledního bylo centrum Varnsdorfu
plné mladých lidí. V současné době
totiž studuje nebo se učí na VOŠ a SŠ
více než devatenáct set žáků v denním
studiu, další čtyři stovky ve formě dálkového studia a nesmíme zapomenout
ani na to, že některých pracovišť školy
využívá také odloučené pracoviště
Univerzity J. E. Purkyně z Ústí n. L.

Reagovat na potřeby
zaměstnavatelů
Radní Ústeckého kraje Petr
Jakubec s gescí za oblast školství,
mládeže a sportu zodpovídá za smysluplné racionální a ekonomicky
přínosné změny současného středního
školství v našem kraji. Jejich hlavní
cíl je jasný: zkvalitnit vzdělávání
a spolu s velkými místními podniky
a investory v našem kraj vychovávat
mladé odborníky v oborech, které
jsou poptávány v průmyslu a obecně
na trhu práce.
Půjde to i ve Varnsdorfu?, ptáme se
Petra Jakubce. „Určitě, postupně se

toho pojmenování, má perspektivu
a svědčí o tom i skutečnost, že škola se
letos v únoru přihlásila pro projektu
Páteřních škol. Pokud uspěje, zařadí
se mezi tyto prestižní školy kraje
a získá certiﬁkát.“
Které obory jsou na VOŚ a SŠ
nosnými? „Nejen já, ale všichni
odborníci zabývající se restruktura-

Ředitel VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu
František Hricz mezi žáky jedné z počítačových učeben školy
lizací středního školství v Ústeckém
kraji jsme přesvědčeni, že dnes jsou
ve Varnsdorfu všechny obory potřebné
a absolventům dávají možnosti
uplatnit se v praxi nebo studovat dále
na vysokých školách. Škola poskytuje
střední vzdělání od dvouletých učebních oborů přes čtyřleté maturitní
až po vyšší odborné vzdělání. Má
střediska technických oborů, služeb
a cestovního ruchu a středisko VOŠ
a elektrotechnických oborů a je pro
ně společný fakt, že akceleruje další
možnosti vzdělávání s nadregionálním
rozsahem,“ říká Petr Jakubec.
A ekonomické přínosy sloučení
škol? „Například dva domovy mládeže, řečeno mluvou studentů ‚intry’,
slouží více než třem stovkám žáků
a jejich provoz je jednodušší. Navíc:
z deseti objektů a budov bývalých tří
škol nebudeme některé potřebovat,
nikoliv samozřejmě vlastní třídy,
a odborná pracoviště, ale například

Jak nám řekl ředitel školy František Hricz, o studium na varnsdorfské
škole je nadále zájem a velkým
potenciálem pro budoucí roky je
i perfektní spolupráce s podniky –
partnery školy. V nich žáci praktikují
v rámci odborné činnosti a jednou se
také mnozí z nich stanou zaměstnanci
třeba TOSu či Retosu z Varnsdorfu,
Plastonu Šluknov, Benteleru Rumburk, ﬁrmy Tracen-Cs z Velkého
Šenova, JST Jiříkov a řady dalších.
„Podniky a ﬁrmy vesměs vítají, že mají
nyní ve Varnsdorfu v oblasti školství
jednoho silného partnera. Máme
na škole desítky oborů: technická
řemesla, obory služeb a cestovního
ruchu, veřejnoprávní činnosti, administrativu, obory elektrotechniky, výpočetní techniky, designu a dlouhou
řadu dalších. Řada žáků sem dojíždí,
i z Liberce, Č. Lípy nebo až z Mladé
Boleslavi, a například žáků s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji vyplatila
naše škola od září do konce roku 2010
krajský příspěvek na dojíždění v celkové výši 68 tisíc korun a poskytujeme
také stipendium žákům vybraných
technických a řemeslných oborů.“
V polovině března jsme hovořili
s pedagogy i žáky ve všech třech střediscích, o čemž svědčí i naše snímky.
Shodli se na tom, že vznik jedné velké
školy zvýší v tomto městu na severu

Jsme v další učebně vybavené moderními počítači, které využívají žáci v několika oborech studia

nevyhovuje. Petr Kotulič potvrdil,
že změna žádná negativa nepřinesla
a také s pýchou ukazoval práci žáků
oborů hotelnictví a cestovního ruchu
i restauraci, pro kterou vaří místní
žáci a hosty z celého města obsluhují
budoucí číšníci. Ti také získávají zkušenosti dokonce v pětihvězdičkových
hotelech v Řecku. Petr Horníček
je vedoucím učitelem odborného
výcviku gastronomických oborů; upozornil, že zdejší středisko slouží také
jako centrum celoživotního vzděláváni
i pro ústeckou UJEP a hezkých prostor
využívá také Úřad práce v Rumburku
pro rekvaliﬁkační kursy. Pavel Kolár,
učitel matematiky a fyziky, očekává,
že si školy teď už nebudou konkurovat, přetahovat si žáky nejrůznějším
podbízením a na škole se důsledně
vykrystalizuje zaměření středisek
a jednotlivých oborů vzdělávání. Soňa
Novotná učí odborné předměty a strojírenskou technologii. Připouští, že při
„těžkém zrození“ nové školy viděla
jako členka výchovně vzdělávací
komise města mnohá nepochopení
i obavy, ale jiná cesta nebyla. Věří, že
škola si své místo mezi perspektivními
zařízeními rychle vybojuje. Tím spíše,
až přijde její uznání jako Páteřní školy
Ústeckého kraje.
A poněvadž škola je pro žáky,
zmiňme se na závěr alespoň o dvou
z nich. Oba mají společných více věTady se učí kluci z dvouletého oboru cí: například jsou ve čtvrtých, matustavební práce základům zedničiny… ritních ročnících, mají smlouvu o sti-

z Varnsdorfu je mechanik – seřizovač
a Lukáš Tichý ze Cvikova studuje
obor průmyslovky, vlastně tedy konstruktérství. I jim, stejně jako škole,
hodně úspěchů ve studiu tady i na vysoké škole, trvalou možnost pracovat
a podnikům na celém severu kraje dostatek kvalitních mladých lidí. O čem
jiném by to školství jinak bylo, že?

Na tomto snímku jsou Michal Šimák
z maturitního ročníku oboru mechanik-seřizovač a Lukáš Tichý z oboru
strojírenského. Vpravo je s nimi Jiří
Bajan, zástupce ředitele školy a učitel
odborných předmětů
Vše o škole, studijních oborech
ve 2, 3 a 4letých oborech
i na VOŠ, o aktivitách školy,
spolupráci s podniky, volnočasových nabídkách žákům
a mnohém dalším na

www.sosvdf.cz
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zajistili alespoň telefonické
spojení se Simonou, která
netajila svou radost nad získaným oceněním: „Moc si toho
vážím, i když vím, že v našem
kraji je mnoho úspěšných
sportovců.“ Na druhém místě
v jednotlivcích se umístil
boxer SKP Sever Ústí Zdeněk
Chládek, třetí basketbalista
BK Děčín Pavel Houška,
čtvrtá skončila Hana Nachtigalová, která soutěží v silovém

FOTO: KAREL PECH

tová. Tu na první místo tipovala
i hejtmanka Jana Vaňhová, která
nad akcí převzala záštitu.
Devatenáctiletá bronzová medailistka z mistrovství Evropy
se
nemohla
vyhlašování
osobně zúčastnit, protože je
na soustředění ve Španělsku,
kde se připravuje na letní šampionáty v Číně. Cenu proto
převzal její tatínek a trenér.
O reakci vítězky přesto diváci
nepřišli, protože organizátoři

FOTO: KAREL PECH

FOTO: ARCHIV

Zvítězila chomutovská plavkyně Simona Baumrtová

Plavkyně Simona Baumrtová
Ústí nad Labem - Nejlepší
sportovci našeho regionu obsadili první jarní den 21. března
Kolektiv házenkářek DHK Most obsadil v kategorii kolektivů třetí místo
Severočeské divadlo opery
trojboji, a páté místo cyklistka V kategorii masters si pro Anketu o nejúspěšnějšího
a baletu v Ústí nad Labem,
ocenění došel kanoista Kajaku sportovce kraje každoročně
Lucie Záleská.
kde byly slavnostně vyhlášeny
V kolektivech dospělých si Děčín Tomáš Charvát a mezi podporuje Ústecký kraj. Nejvýsledky prestižní ankety o nejpro první místo přišli fotba- handicapovanými odborná po- dříve se odehrává ve všech
úspěšnější reprezentanty Ústeclisté FK Ústí. Mládežnickou rota vybrala plavkyni z TJ Nola sedmi okresech regionu, poté
kého kraje. Letos se jednalo
nadějí se stal fotbalista FK Teplice Bělu Hlaváčkovou. se vyhlašují celkoví vítězové.
již o třináctý ročník. Vítězkou
Teplice Tomáš Česlák. Mezi Hlasovat o vítězi mohli i čte- Ceny v hlavní kategorii předáankety v kategorii jednotlivců
se stala nadějná plavkyně Mezi jednotlivci byl druhý boxer SKP Sever Ústí nad Labem juniorskými kolektivy bodoval náři Deníku, u kterých zvítězil val radní pro oblast školství,
mládeže a sportu Petr Jakubec.
Juniorský Fitness klub Louny. boxer Zdeněk Chládek.
z Chomutova Simona Baumr- Zdeněk Chládek (vlevo)

Oblast sociálních služeb a zdravotnictví

Radní Jana Ryšánková: Ústecký kraj se připojil k boji
proti novému systému vyplácení sociálních dávek
S

ociální komise Asociace krajů
České republiky (SK AKČR) se
na svém posledním zasedání zabývala
plány Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR (MPSV) týkajícími se reformy v oblasti sociálních dávek.
Nově by se měly vyplácet prostřednictvím úřadů práce a ne na městských
a obecních úřadech jako dosud. Podle
krajů návrh neposkytuje reálný obraz
o smyslu, cílech a připravenosti změn.
Proti se staví i krajská radní pro oblast
sociálních věcí Jana Ryšánková.
„Máme vážné obavy, že sociální
reforma v této podobě dopadne na
obce, kraje, a v prvé řadě na občany.
Dostupnost služeb jak živnostenských, stavebních a dopravních úřadů,
tak výplata všech druhů dávek, se již
nebude uskutečňovat na obecních
úřadech, ale na nově zřízených pobočkách Úřadu práce ČR, kam přijdou
noví ministerští úředníci,“ uvedla
radní. V praxi to znamená především
posilování státní správy na úkor
samospráv. Lidé budou muset cestovat na úřady po celém regionu. „Toto
považujeme za krok zpět a budeme se
spolu se starosty ve Svazu měst a obcí
ČR těmto změnám bránit,“ dodala
Jana Ryšánková.
Druhý problém vidí v tom, že řada
měst a obcí má dnes již vypracovaný
vlastní účinný systém výplaty sociálních dávek. Úředníci mají informace

o jednotlivých žadatelích, znají jejich
rodinnou a materiální situaci a podle
toho se snaží zabránit zneužívání dávkového systému. Navíc jsou tyto informace propojeny s bytovou politikou
i se sociálním bydlením. „Po přechodu
agendy na úřady práce o tyto infor-

mace města a obce přijdou. Nebude to
dle mého ku prospěchu věci a určitě to
nepovede ke snižování výdajů státu.
Navíc každá velká reforma něco státní
pokladnu stojí,“ řekla radní. Stanovisko krajů a výzva ke spolupráci byly
prezentovány na nedávném setkání
starostů a primátorů v Ústeckém kraji
s hejtmankou Janou Vaňhovou.

Úřady práce již dnes vyplácejí přídavek na dítě, na bydlení, rodičovský
příspěvek, porodné, pohřebné a dávky
pěstounské péče. Na obecní úřady
obcí s pověřeným obecním úřadem si
lidé chodí pro příspěvek na živobytí,
mimořádnou okamžitou pomoc, doplatek na bydlení, příspěvek nevidomým na krmivo pro vodícího psa
a příspěvek na užívání bytu a garáže.
V obcích s rozšířenou působností je
vyplácen příspěvek na péči, mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením, jednorázové příspěvky na opatření
zvláštních pomůcek, příspěvek na
úpravu bytu, příspěvek na zakoupení,
celkovou opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla, příspěvek na
provoz motorového vozidla, příspěvek
na individuální dopravu a průkazy TP,
ZTP a ZTP/P.
„Celá Sociální reforma tak, jak je
v současné době prezentována, bude
mít dle mého názoru výrazný dopad
na nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Mluví se o nových sociálních rizicích.
Podle interpretace našeho významného
sociologa Jana Kellera staré sociální
riziko znamenalo, že jste chudý, pokud
nemáte práci. Nové sociální riziko
znamená, že jste chudý, i když máte
práci. Staré sociální riziko znamenalo,
že zestárnete v chudobě, pokud si
neplatíte na penzi. Nové sociální riziko

Ze společného stanovisko Sociální komise Asociace krajů ČR
a Národní rady zdravotně postižených
Zásadně odmítáme:
• návrh na zrušení tzv. mimořádných výhod (průkazů TP, ZTP
a ZTP/P), neboť na ně je navázán
systém daňových slev, vyhrazeného
parkování a podpor ve veřejné
dopravě;
• návrh na zrušení příspěvku
na nákup motorového vozidla, který
by zásadním negativním způsobem
ovlivnil mobilitu osob se zdravotním postižením, přístup ke vzdělání,
zaměstnání a péči rodin o osoby se
zdravotním postižením, především
v neúplných rodinách;
• 20 % spoluúčast u dávky na
kompenzační pomůcky, neboť tato
spoluúčast může dosáhnout až

desetitisíců korun, a tím by se staly
pomůcky pro osoby se zdravotním
postižením nedostupné;
• návrh na zrušení příspěvku na
péči pro děti od 1 do 3 let, neboť by
došlo k nepřijatelnému poškození
rodin s těmito dětmi;
• návrh na zjednodušený způsob
posuzování míry závislosti na péči
(navrhovaný způsob je neprůhledný
a neodpovídá současnému ve světě
používanému posuzování), protože
by byl nutně subjektivní a výrazným způsobem by omezil možnost
spravedlivého posouzení nároku
na získání příspěvku na péči;
• zrušení minimálního příjmu
ve výši 15 % u osob pobývajících

v ústavních zařízeních sociální péče,
neboť zbavit osoby kapesného by
bylo krajně nedůstojné.
Obracíme se na předsedu vlády
s naléhavým apelem, aby se svou
autoritou zasadil o zastavení
ponižujícího přístupu MPSV ČR
k lidem se zdravotním postižením,
který je zřetelně patrný v navrhovaných zákonech. Je smutnou
skutečností, že po více jak jednom
roce od ratiﬁkace Úmluvy OSN
o právech osob se zdravotním postižením, ČR navrhuje zrušit většinu
kroků, které učinila v posledních
dvaceti letech pro zrovnoprávnění
osob se zdravotním postižením
ve společnosti!

znamená, že si můžete celý život platit
na penzi a stejně zůstanete v chudobě.
Staré sociální riziko znamenalo, že
rodina, která má tři a více dětí, se připravuje o vyšší životní úroveň. Nové
sociální riziko znamená, že se o ni
připravujete už narozením prvního,
natož pak druhého dítěte. To všechno
jsou indikátory toho, že ve společnosti
probíhá obrovská změna k horšímu
pro ty, na které nečeká žádný zisk, ale

budou čelit stále většímu počtu rizik.
Na reformu v této podobě zkrátka
doplatí ti, kteří se již dnes nalézají na
hranici chudoby, ač by se měly nalézat
cesty úspor v sektorech, kde se ještě
uspořit dá. U zdravotně postižených
a rodin s nízkými příjmy se navrhované
změny mohou dotýkat základních
životních potřeb, což je v 21. století
naprosto nehumánní“, uzavírá Jana
Ryšánková.

Lékaři stáhli výpovědi, dostanou přidáno
Ústecký kraj - Mimořádné zasedání
zastupitelstva Ústeckého kraje, které
bylo svoláno na 9. března, se zabývalo
krajským zdravotnictvím. Zastupitelé
se seznámili s informacemi o aktuální
situaci v oblasti zdravotnictví v Ústeckém kraji v návaznosti na řešení
dopadů akce Děkujeme, odcházíme.
V rámci ní podalo výpověď v celé
Krajské zdravotní
(KZ),
která provozuje
pět nemocnic
v Ústeckém kraji, 110 lékařů. Devadesát devět z nich výpověď stáhlo.
Do ústecké Masarykovy nemocnice
se nevrátilo sedm lékařů, jeden
skončil v Chomutově, dva v Mostě
a jeden v Teplicích. Vedení KZ také
potvrdilo, že všichni lékaři, kteří se
rozhodli v nemocnic zůstat, se vrátili
na svá původní místa. V nemocnicích
v Ústeckém kraji celkem ke konci
února místa opustilo 14 ze 119, kteří
původně výpovědi podali.
Od poloviny března pak probíhala

v KZ jednání o způsobu navýšení
platů lékařům podle uzavřeného
memoranda mezi vládou a lékařskými
odbory. Lékaři v pěti nemocnicích
Krajské zdravotní dostanou peníze,
které jim toto memorandum garantuje.
Představenstvo KZ schválilo dodatek
kolektivní smlouvy, který zaručuje
navýšení tarifních platů lékařů o pět,
šest a půl
nebo osm tisíc
korun. Celkově
vedení
KZ,
a.s. předpokládá, že náklady na mzdy
stoupnou na 95 milionů korun.
Od zdravotních pojišťoven však KZ
dostane o 12 milionů méně. Podle
předsedy představenstva KZ Petra
Bendy musí krajská ﬁrma najít peníze
v úsporách na jednotlivých odděleních
nemocnic. Lékařské odbory však mají
přislíbeno, že navýšením tarifních
mezd nedojde ke změně osobních
příplatků. O úsporných opatřeních
v jednotlivých nemocnicích probíhají
jednání.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE/KY
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM BRTNÍKY, P. O.
Požadavky na uchazeče:
• ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
• zkušenost s vedením a motivací pracovníků, komunikativnost, praxe ve vedoucí funkci 5 let (výhodou je
praxe v sociální oblasti)
• organizační a řídící předpoklady
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
• strukturovaný životopis, zaměřený na odbornou praxi
• doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání (ověřená kopie)
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
• vlastní návrh koncepce (vize) příspěvkové organizace
• čestné prohlášení podle § 4 zákona číslo 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• vyplněný osobní dotazník
Přihlášky zasílejte (nebo osobně doručte) na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Obálka musí být na vrchu viditelně označena:
VŘ – DD a ÚSP Krásná Lípa – neotevírat
Přihláška musí být doručena nejpozději dne 21. dubna 2011 do 12:00 hod.do podatelny Krajského
úřadu Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
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Doprava a silniční hospodářství

Moderní autobusy v naší regionální dopravě
Některé sledované kvalitativní parametry autobusů krajské dopravní obslužnosti
Dopravce

Ústecký kraj - Médii prošly
zprávy, že v našem kraji jezdí
podle evidence vozidel jedny
z nejstarších autobusů v Česku.
Nemají nic společného s regionálními linkami, které pro vás
kraj objednává a které obsluhují
obce a města v Ústeckém kraji.
Naopak, autobusy na linkách
dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje patří mezi nejmodernější
a nejnovější. Sídlo našich smluvních dopravců však často leží
v jiném kraji a tam jsou přihlášena i jejich vozidla. Například
vozidla společnosti BusLine
a.s., kterých jezdí v kraji nejvíce,
jsou registrována v Libereckém
kraji, vozidla dopravce ČSAD
Slaný a.s. jsou registrována
v kraji Vysočina atd.
Na více než 200 linkách regionální a příměstské dopravy,
kterou Ústecký kraj objednává,
jsou nejen stáří autobusů, emisní
normy, ale i další kvalitativní

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
BusLine a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
ČSAD Slaný, a.s.
Autobusy KAVKA, a.s.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Veolia Transport Teplice, s.r.o.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
CELKEM VŠICHNI DOPRAVCI

I v regionální dopravě je důležité pohodlí a kvalita. Interiér jednoho z nově vyrobených autobusů Irisbus ve výrobním závodě ve
Vysokém Mýtě.
prvky kontrolovány dle přísných
smluv a vozový park dosahuje
průměrného stáří pouhých
4,5 roku. Ústecký kraj si byl
již v roce 2006 vědom nutnosti

nastavení základních standardů
ve veřejné linkové dopravě. Ještě
před výběrovými řízeními na
dopravce, kteří zajišťují provozování dopravy, vydal závazné

podmínky provozu dopravních
prostředků v autobusové dopravě a zahrnul je do smluv
s dopravci. V r. 2006 nesmělo
stáří autobusů při provozování
dopravy v kraji přesáhnout 12
let a průměr stáří 10 let, v roce
2007 bylo nastaveno stáří vozidel na 10 let s průměrem do 8
let a od roku 2009 nemůže být
vozidlo starší 8 let.
Dále dopravce musí přepravovat kočárky, řidiči musí mít
stejnokroj, vozidla musí být

Stoupací pruh za Lískou na silnici II/263

Celkem busů
na krajských
linkách
86
88
65
45
50
10
12
12
62
28
458

Průměrný
rok výroby
2006,6
2006,5
2007,0
2006,8
2006,7
2006,4
2007,9
2005,0
2006,5
2006,7
2006,6

Celkem busů
nízkopodlažních
35
16
7
37
5
1
2
2
31
20
156
z celku tedy
34 %

Stačilo by
na 10 %
(PD 20 %)
9
9
7
5
5
1
2
2
13
6

Celkem busů
s klimatizací
14
12
12
10
0
1
2
4
4
12
71
z celku tedy
16 %

Stačilo by
na 10 %
(PD 20 %)
9
9
7
5
5
1
2
2
0
0

Z celku
s informačními panely
27
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
nesledováno
62
28
117

nejméně z 10 %, u příměstské
dopravy velkých měst dokonce
z 20 %, nízkopodlažní. Od letoš-ního 1. ledna tvoří nejméně 10
% z dopravních prostředků vozidla s klimatizací prostoru pro
cestující. V příměstské dopravě
požadujeme vnější elektronický
informační systémem. Více informací o smlouvách a vozech
dopravců naleznete na http://
doprava.kr-ustecky.cz.
Ústecký kraj však nezůstává
jen při nastavených paramet-

rech, ale stále hledá další vylepšení kvality. Pro budoucnost své
regionální dopravy se zástupci
kraje inspirují a informují
o trendech v koncepci vývoje
a výroby autobusů např. u společností SOR Libchavy a Irisbus
Iveco. Nové kvalitativní prvky
právě zařazujeme do připravovaných výběrových řízení na
provozovatele linek.

Česká Kamenice - Před dvěma
lety byla dokončena „generální“
rekonstrukce silnice II/263 od
České Kamenice až nahoru na
sever Šluknovského výběžku.
Výjimkou byl úsek za částí Líska
za Českou Kamenicí směrem na
Chřibskou. Náročné stoupání
s jedním pruhem neumožňovalo
plynulou a bezpečnou dopravu,
a proto bylo rozhodnuto o rozšíření komunikace o stoupací
pruh. Už se buduje, konkrétně
tu staví společnost INSKY
a její subdodavatelé. Přibude

3,5 metru široký pruh vozovky
v délce přes 1,5 kilometru, nová
svodidla, zárubně a opěrné zdi
a montáže gabionových košů,
zrekonstruovány budou také tři
propustky a přibude i 52 metrů
dlouhá protihluková stěna. Stromy, které byly v místě nutného rozšíření silnice vykáceny,
budou po dokončení stavby
nahrazeny výsadbou nových
kvalitních dřevin. Souběžně
budou přeloženy sítě ČEZu
či společnosti Telefónica O2.
Samozřejmě budou ve ﬁnální fázi odfrézovány původní
živice a položen nový asfaltový beton na celé komunikaci. Celá akce je investičním
počinem Ústeckého kraje,
který je správcem komunikace prostřednictvím Správy
a údržby silnic ÚK. Vybudování stoupacího pruhu začalo
vloni a po 64 týdnech, tedy
v polovině ledna roku 2012,
bude hotovo! Náklady z rozpočtu kraje představují téměř
100 milionů korun.

O projektu CircUse

a pilotními projekty demonstrovat, jak může být využívání
území optimalizováno a jeho
spotřeba snižována. Dvanáct
partnerů a tři asociovaní partneři ze šesti zemí pracují
společně, aby čelili zmíněným
problémům a vyvinuli strategie
k jejich řešení. Zainteresováni
jsou partneři z Polska, České
republiky, Slovenska, Itálie,
Rakouska a Německa. Ústecký
kraj prostřednictvím Odboru
regionálního rozvoje krajského
úřadu připravuje společně s asociovaným partnerem městem
Ústím nad Labem pilotní studii
v území Krásného Března
v krajském městě. Cílem je
zhodnotit změnu image vybraných lokalit, tak aby na nich
mohl probíhat další rozvoj.
Projekt začal v roce 2010 a je
podpořen z programu CENTRAL EUROPE z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Kontakt: Ing. Pavel Hajšman,
475 657 560, hajsman.p@kr-ustecky.cz, www.circuse.eu

Připravil Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Cestovní ruch a turistika
Hnědé cedule navigují turisty
Ústecký kraj - Projekt s názvem a cestovní ruch Radek Vonka.
Kulturně turistické značení na Financování projektu je realizodálnicích a silnicích Ústeckého váno na základě dotačních titulů
kraje přinese známé hnědé z fondů EU v celkové výši asi
cedule informující o památkách 7,7 mil. Kč, realizaci provádí
a zajímavostech v celém Ústec- ﬁrma Značky Praha s.r.o. Na
kém kraji a na počátku jara území Ústeckého kraje bude
podle smlouvy
končí osazovás ﬁrmou Značním posledních
ky Praha s.r.o.
z nich. „Lidé se
celkem 393 kulpodle hnědých
turně turisticcedulí již běžkých značek,
ně orientují, syskteré
budou
tém je známý
označovat celnejenom z jikem 52 turisticných krajů Českých cílů. Úské republiky,
tecký kraj přiale také okolpravuje další
ních
států.
projekt, který
Vlastníci kuloznačí i jiné
turních památek, obce a měs- Jedna z posledních tabulí, významné tuta jejich insta- která bude navigovat moto- ristické a kullaci vítají s nad- risty k tomuto pomníku na turní cíle. Zatím
šením, jde o ne- Přemyslově poli ve Stadicích jde o významná
turistická mísnásilnou reklamu a propagaci míst, kam ta jako jsou hrady a zámky,
by turista při průjezdu danou přírodní zajímavosti, městské
oblastí třeba vůbec nezamířil,“ památkové rezervace, zooloříká radní pro regionální rozvoj gické zahrady a památná místa.

Projekt Brána do Čech
až v Mnichově

Mnichov - Unikátní projekt
Ústeckého kraje na podporu
cestovního a turistického ruchu
Brána do Čech se prezentoval na
dalším mezinárodním veletrhu.
Tentokrát byl tým pracovníků
odboru regionálního rozvoje

a cestovního ruchu krajského
úřadu na sklonku února v německém Mnichově. Kromě Ústeckého kraje se z našeho regionu
prezentovala i města Ústí n. L.
a Teplice. Expozici navštívili
také představitelé našeho kraje.

Circular Flow Land Use Management (CircUse), tedy Management oběžného využívání
území, je mezinárodní projekt
zaměřující se na optimalizaci
využívání území a minimalizaci
jeho roztříštěného využívání.
V mnoha evropských zemích
a regionech má masivní nekoordinovaný rozvoj okrajových
území měst (urban sprawl),
strukturální transformace ekonomik a účinky demograﬁckých
změn vliv na nevhodné modely
pro využívání území. Ty nejsou
ani konkurenční ani trvale udržitelné (např. v získávání produktivních ekonomik či efektivitou infrastruktury). Nekoordinované využívání území,
s vysokými požadavky na
území, půdu a energie urychlují
proces a dopad klimatických
změn. Základ projektu tvoří
koncept managementu cyklického využívání území, který
bude společně s dalšími nástroji
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Ocenění úspěchu krajského výběru
mladých hokejistů
na oplátku dostalo vedení kraje
fotky úspěšného týmu, hokejku
s podpisy a miniaturní repliky
„vítězných“ dresů.
Složení oceněného týmu
Ústeckého kraje (*1996):

Jižní Čechy - Z jižních Čech
nedávno přivezl hokejový výběr
Ústeckého kraje (kategorie hrá-čů narozených v r. 1996) prvenství z turnaje čtrnácti krajů.
Nejprve vyhrál sedmičlennou
skupinu ve Strakonicích, v se-miﬁnále přehrál 8:2 Liberecký
kraj a nakonec 13. února získal
pohár po ﬁnálovém vítězství
nad Moravskoslezským krajem
6:2. Celý tým trenérů Tomáše
Mareše a Jiřího Vrby byl pozván

Zapněte si
krajskou
televizi!
j

Skákání

Mník
(lat. název)

Severské
křestní
jméno

úspěchy ve sportu, hokeji, škole
i v životě. Patnáctiletí hokejisté,
trenéři a funkcionáři krajského
svazu LH převzali diplomy
a drobné upomínkové dárky,

Další regionální produkty Českosaského Švýcarska

Na webové
N
b é adrese
d
www.u-tv.cz
si můžete od 1. března
prohlížet reportáže,
tipy na výlety a další
televizní aktuality,
zajímavosti a spoty
o životě Ústeckého kraje.
V průběhu března
přibylo na U-TV
patnáct materiálů.

Orša

na hejtmanství. Vedení kraje
tradičně oceňuje mladé sportovce (a nejen je), kteří vzorně
reprezentují náš kraj a jsou
také příkladem pro další děti,
mládež, teenagery a mladé lidi
obecně. V zastoupení hejtmanky
ocenil poslední „jihočeský“
úspěch náměstek Arno Fišera
a společně s radním Petrem
Jakubcem a ředitelem krajského
úřadu Milanem Zemaníkem
popřál mladým talentům další

Brankáři: Michal Chmel (HC
Slovan Ústí n. L.), Patrik Spěšný
(HC Litvínov), Štěpán Lukeš
(KLH Chomutov);
Obránci: David Vostárek
(HCL), Jan Hucek (HCÚ), Michal Jonák (HCL), Filip Moravec (HCL), Jan Páleník
(KLHCH), Marcel Hlaváček
(KLHCH), Václav Melichar
(HC Stadion Litoměřice), Marek Klement (HC Děčín);
Útočníci: Jan Ordoš (HCÚ),
Vlastimil Pospíšil (HCL), Josef
Stříbrný (HCL), Ondřej Kopta
(HCÚ), Tomáš Andres (HCÚ),
Tomáš Kučera (HCL), David
Kaše (KLHCH), Martin Strunz
(KLHCH – kapitán mužstva),
Petr Macháček (KLHCH), David Dunko (HCL), Vojtěch Kulda (HCLitom.), Jakub Dimitrov
(KLHCH).
Trenéři: Tomáš Mareš a Jiří
Vrba.

Ústecký kraj - V Českosaském
Švýcarsku a na Šluknovsku
pokračuje značení domácích
výrobků značkou Českosaské
Švýcarsko – regionální produkt.
Tato značka pomáhá nejen místním, ale i návštěvníkům našeho
regionu najít kvalitní výrobce
a vyznat se v jejich nabídce.
Výrobci jsou zváni na různé
akce, dostávají nové zakázky.
Značka, kterou výrobci označují
své výrobky a prodejní místa,
přitahuje pozornost. Do systému regionálních značek se už
zapojily oblasti jako Krkonoše,
Šumava, Beskydy, Moravský
kras, Orlické hory, Vysočina
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a další. Regionální značení
pomáhá výrobcům v reklamě
a propagaci jejich produkce,
s odbytem jejich produktů a se
zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí. Uvedenou
značku obdrželo již patnáct
výrobců. Mezi oceněnými výIniciály
amerického herce
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potních
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robky najdeme dřevěné hřebeny
a spony do vlasů, bylinná
mýdla, přírodní kosmetiku, nože, pálenku, autorskou keramiku a keramické modely
podstávkových domů, pivo, malované sklo, kovové šperky,
likér a marmelády.
od dop.
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únorovému fotokvízu bylo vaším úkolem poznat
Kostel sv. Šimona a Judy
v Lenešicích u Loun. Třem
vylosovaným, kteří nám zaslali
správnou odpověď, posíláme
malé dárky. Jsou jimi Jana
Tomsová z Českého Jiřetína,
Vladimír Hajdl z Ústí nad
Labem a Kateřina Nutrová
z Děčína. V novém fotokvízu
vidíte sochu jednoho ze známějších světců spojeného s řádovým životem menších bratří,
tzv. Františkánů. Světec drží
v jedné ruce Jezulátko posazené
na knize a v druhé lilii, jako
symbol asketického života. Sochu naleznete v jednom z měst
střední části našeho kraje, ne
však na původním umístění
u stěny jednoho z domů ve
středu města, ale přesunutou
po restaurování na nové místo
uprostřed přilehlého parčíku.
Socha již byla ohrožena vzrůstající dopravou a dalšími
vlivy prostředí, a proto bylo
restaurování spojeno s jejím
účelným přemístěním do klidnější polohy. Z Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro
rok 2010 byla vlastníku sochy
– obci – poskytnuta dotace
na restaurování ve výši 140
tisíc korun, přičemž celkové

náklady na restaurování a přesun sochy představovaly více
jak 157 tisíc. Poznáte o jakou
sochu a o kterého světce se
jedná a ve kterém městě Ústeckého kraje je umístěna?
Správné odpovědi posílejte do
středy 20. dubna na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí
n. L. nebo na: ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo: Fotokvíz.
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Kulturní pozvánky
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Vladimir Kettner – Francouzská Provence, země plná vůní.
Od 6. dubna do 9. května v přísá-lí vědecké části Velká Hradební 49, výstava velkoformátových
barevných fotograﬁí.
Romi Straková – Quebec, země,
která nezapomíná – beseda,
4. dubna od 17 hod. v půdní vestavbě budovy W. Churchilla 3.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Otisky slov, až do 10. května.
Seznamte se s obrazy Petera
Fischerbauera a Iris Haklové ke
100. výročí narození germanisty
a literárního kritika Dr. Ericha
Kellera.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Plastikové modelářství, do 24.
dubna. Poslední měsíc můžete
obdivovat modely lodí, letadel
a vozidel. Každý návštěvník se
zde seznámí s historií vzniku
a výroby stavebnic.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Vítání sezóny v Archeologic-

kém skanzenu Březno u Loun,
16. dubna. Celodenní interaktivní
program v jarním kabátku aneb
poznání pravěku vlastníma rukama.
Květomluva – květohra, od 17.
dubna. Výstava o rostlinách v bájích, pověstech, pohádkách a hudbě. Na expozici spolupracovalo
České muzeum hudby.
Zahájení nové sezóny na Novém
Hradu u Jimlína: 24. dubna.
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Pocta Olze Čechové, 7. dubna
od 17 hodin. Koncert kytarového
dua Milana a Viléma Zelenkových spojených s křtem knihy
básní Olgy Čechové.
Filmový večer, 14. dubna od
17 hodin. Filmový večer z cyklu
Světoví režiséři. Tentokrát z japonské produkce. M. Lutka uvádí: Takeshi Kitano – „Takeshis“.
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Kolébky a kočárky, až do
19. června. Unikátní výstava
historických kočárků a kolébek
ze soukromé sbírky paní M. Šormové.

Křížovka o ceny
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Fotokvíz

dy začne vysílat webová
televize našeho kraje?
To byla otázka, která vám
vyšla po vyluštění naší únorové
křížovky. Správné znění této
tajenky a odpověď na otázku
z ní (televize začala vysílat
1. března) poslala absolutní
většina luštitelů a z nich jsme
vylosovali pět, kteří dostanou
od Ústeckého kraje věcné ceny.
Jsou jimi: Daniela Rubínová
z Panenského Týnce, Stanislava
Jirková z Velkého Března, Jindřich Schuster z DD v Kadani,
Martina Pěnková z Vědomic
a Antonín Ďuriš z Unčína.
Všem výhercům blahopřejeme!

Březnová křížovka ukrývá tradičně v tajence otázku. Pošlete
nám její znění a přidejte odpověď na položenou otázku,
kterou naleznete v některém
z článků březnových Krajských
novin. Odpovědi na korespondenčních lístcích posílejte na
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor kancelář hejtmana, odd.
tiskových informací, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, elektronickou poštu adresujte na sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Vše nejpozději
do středy 20. dubna. Přidejte
heslo „Křížovka“; i v mailech
uvádějte úplnou adresu!
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