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Běhej, skákej, házej!

Skvostné vitráže

o zahájení druhého ročníku

v mosteckém chrámu

projektu Atletika pro děti – na str. 5

i v unikátní publikaci – na str. 6
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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Slovo hejtmanky

Zlaté a stříbrné Vinařské Litoměřice 2011

I k nám už přišlo jaro

ročník 10

D

ne 11. března letošního
roku zasáhlo oblast Tóniku a Tichomoří silné zemětřesení. V souvislosti s tíživou
situací, která posléze v Japonsku nastala, byla na březnovém
setkání hejtmanů nastíněna
aktivní pomoc krajů ve formě
ﬁnanční pomoci. Zastupitelé
Ústeckého kraje se rozhodli
pomoci Japonsku postiženému
zemětřesením a následnými
tsunami. Na dubnovém jednání
odsouhlasili ﬁnanční pomoc ve
výši 200 000 korun, která bude
poskytnuta prostřednictvím účtu Velvyslanectví Japonska
v ČR, a to z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje.

S

probuzením přírody ze
zimního spánku se začínají otevírat také první památky Ústeckého kraje. Využili jsme zimního období,
abychom vše připravili na
nadcházející sezónu a mohli
tak přivítat první turisty mířící do našeho kraje. Ústecký
kraj připravil pro své návštěvníky řadu novinek.
Brána do Čech se otevřela
v polovině dubna a i letos
rozhodně má co nabídnout.
Kromě hradů a zámků, kterých máme nespočet, se návštěvníci mohou těšit na prodloužené cyklostezky, plavby
po Labi nebo uhelné safari,
které nás zavede až do doby,
kdy se na území Ústeckého
kraje rozprostíraly přesličkové lesy a kdy se u nás pásla
stáda mamutů. Rozkvetlá
krajina také vybízí k procházkám do přírodních parků. Na
území našeho kraje je jeden
z nejkrásnějších – České
Švýcarsko.
Myslím, že pro letošní
sezónu jsme udělali maximum na českých i zahraničních veletrzích, abychom
dokázali přilákat tuzemské
i zahraniční turisty. Stále je
před námi velmi dlouhá cesta
k tomu stát se přední turistickou destinací, avšak pokud se
nám podaří postupovat tímto
tempem, máme reálnou šanci
jí za pár let být.
Doufám, že následující turistická sezóna bude o poznání lepší než ta minulá a že se
k nám budou turisté stále rádi
vracet. Pevně věřím, že se
na výlety po krásách našeho
kraje vydáte i vy, neboť stále
je co objevovat.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Na třetí straně se můžete seznámit se všemi vítězi letošní soutěže Vinařských Litoměřic. Na našem snímku jsou významní hosté
této prestižní akce (zleva): místopředseda senátu Přemysl Sobotka, předseda Senátu PČR Milan Štěch, hejtmanka Jana Vaňhová,
prezident Agrární komory ČR Jan Veleba a zástupce pořadatelské společnosti Pavel Kacerovský.

Ústecký kraj supluje roli státu,

„Dar ve výši 200 tisíc korun
odpovídá částkám, které poskytnou i ostatní kraje. Vzhledem k tomu, že v našem kraji
máme zkušenosti s živelnými
pohromami, byť jiného rozsahu, dobře víme, že v takové
čína nebo Ústí nad Labem. chvíli je potřebná každá poNěkterá města už začala shánět moc,“ komentovala rozhodnutí
peníze z jiných zdrojů.
zastupitelstva hejtmanka Jana
Pokračování na str. 3 Vaňhová.

městům a obcím pomůže půl miliardou korun
V

elké obavy starostů Ústeckého kraje vyvolala situace ohledně podmínek dotací
z evropského fondu Regionální
rady Severozápad. Zdálo se, že
města a další žadatelé nedostanou prostředky v plné výši. Stát
totiž zrušil svůj slib, ve kterém
garantoval
spoluﬁnancování
projektů v Regionálních operačních programech ve výši 7,5
procenta. Dnes je tato kritická
situace pro města již zažehnaná. Závazek na sebe převzal
Ústecký kraj. Na podrobnosti
jsme se zeptali hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové.

Nové úseky na Labské
cyklostezce
Ústecký kraj - Na apríla, prvního dubna, si mohli vyzkoušet
cyklisté, inline-bruslaři, běžci,
maminky s kočárky i turisté
nový úsek Labské stezky vedoucí z Valtířova do Přerova
u Těchlovic. Nová trasa byla
slavnostně otevřena za účasti
radního Ústeckého kraje Radka
Vonky, primátora města Děčína
Františka Pelanta a náměstkyně
ústeckého primátora Zuzany
Kailové. K dnešnímu dni je
vybudováno již 57 kilometrů
cyklostezky.

Humanitární
dar Japonsku

Vláda nedávno zrušila spoluﬁnancování ze státního rozpočtu
u projektů schválených Výborem Regionální rady Regionu
soudržnosti Severozápad. Co
to pro žadatele znamená?
Toto rozhodnutí státu znamená,
že nechal žadatele, kteří mají
schválené projekty po 22. září
2010, na holičkách. Jednoduše
je hodil přes palubu a dostal
je do ﬁnančně složité situace,

kdy obce musely rozhodovat,
zda doﬁnancovat připravované
projekty ze svého rozpočtu a tím
ohrozit běžný chod obce, nebo
projekty zrušit. Obce a další
subjekty totiž v rámci projektů
s penězi od státu počítaly. Není
možné, aby stát takto lehkomyslně manipuloval s veřejnými
rozpočty samospráv. Projekty se
týkají například Integrovaného
plánu rozvoje Chomutova, Dě-

Tradiční Zámecké slavnosti aneb

DOCELA neOBYČEJNÁ POUŤ
Zámek Nový Hrad v Jimlíně

Den otevřených dveří
na krajském úřadu

Š

koláky i občany zveme na
Den otevřených dveří Krajského úřadu Ústeckého kraje
ve čtvrtek 19. května od 10 do
15 hod. v budově A ve
Velké Hradební ulici
v Ústí nad Labem.
V kvízové soutěži představíme
projekt Vydejte
se po stopách
praotce Čecha
aneb Staré pověsti
české v Ústeckém
kraji. Seznámíte se s výrobky podporujícími zdravý
životní styl, zejména pitný
režim, ukázku v rámci projektu
Zachovejte paniku představí
Vyšší odborná škola zdravot-

nická a Střední zdravotnická
škola z Ústí nad Labem. Možnost prohlídky kanceláří politiků, konferenčního sálu i videokonferenční místnosti se
spojením se všemi
kraji v ČR!
Z organizačních
důvodů prosíme školní delegace o potvrzení
jejich účasti předem s uvedením
výběru začátku exkurze od 10 hod. nebo
od 11 hod. na e-mail volf.m@
kr-ustecky.cz. Na uvedeném
e-mailu a telefonním čísle
475 657 972 vám zodpovíme
i případné dotazy.

Sobota a neděle
14. - 15. května 2011

Od 10.00 do 17.00 hodin

Vstupné: 50,- Kč
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ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady
Členové Rady Ústeckého kraje na 74. zasedání
ve třetím volebním období mimo jiné projednali:
Autobusový dopravce pro oblast Lounsko-západ
Radní rozhodli o zahájení otevřeného zadávacího řízení na
plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými
službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou
v oblasti Lounsko-západ“. V tomto řízení bude Ústecký kraj
vybírat dopravce, který bude provozovat dopravu na Lounsku
dlouhodobě 10 let po ukončení provizorních smluv v oblasti
Lounsko-západ s dopravci BusLine a.s. a Dopravní podnik
měst Chomutova a Jirkova a.s. Tyto společnosti zde dopravu
převzaly v prosinci 2009 po výpovědi smlouvy dopravci
BusMat plus s.r.o. Provoz linek nového dopravce započne
11. prosince 2011.
Další peníze na opravy silnic a mostů
Členové rady souhlasili s navrženým způsobem financování
oprav škod na silnicích II. a III. třídy způsobených povodněmi
v srpnu 2010 a navrhli posílení finančních prostředků na údržbu
silnic II. a III. třídy, sanace sesuvů silnic, rekonstrukce a opravy
mostních objektů a opravy živičných povrchů. Na sanaci sesuvů
půjde o 11 mil. Kč více, a to na opravy v obcích Líčko, Radíčeves a Zubrnice. Na rekonstrukci mostních objektů v Údolíčku
na silnici III/22311 půjde 6 milionů korun a na most v Dlouhé
Louce na III/01311 další 3 miliony. Na opravy živičných povrchů odsouhlasila RÚK vyčlenění 62 milionů korun na celkem
čtrnáct míst na komunikacích ve správě kraje prostřednictvím
její příspěvkové organizace Správa a údržba silnic.

Navštívili nás

Ústí nad Labem - Hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová se setkala s novým rektorem Univerzity J. E. Purkyně
(UJEP) v Ústí nad Labem,
profesorem René Wokounem.
Jednali spolu o možnostech

užší spolupráce mezi Ústeckým krajem a univerzitou.
Hejtmanka popřála rektorovi
mnoho úspěchů v jeho práci
a zdůraznila význam univerzity pro Ústecký kraj. „Věřím,
že budete hájit zájmy ústecké
univerzity, které povedou k jejímu dalšímu rozvoji. V tomto
ohledu můžete také očekávat
podporu ze strany Ústeckého
kraje,“ řekla. René Wokoun je
přesvědčen, že vzájemná spolupráce bude přínosná pro obě
strany. Vzdělávací a výzkumný
potenciál UJEP bude dále přispívat k rozvoji kraje. Jako
příklad uvedl možnosti univerzitního výzkumného centra
konkurenceschopného a udržitelného rozvoje regionu.

duben 2011

Můj názor: Peněz od státu do sociálních služeb ubývá

J

ak vnímáte snižování ﬁnancí státu do sociálních
oblastí? To je otázka pro tři
dnešní respondenty, zastupitele Ústeckého kraje.

Jana Ryšánková (ČSSD),
radní pro oblast
sociálních věcí
Politika postupného snižování
objemu ﬁnancí do sociální oblasti (nemluvím o sociálních
dávkách, ale o službách sociální péče) je velmi krátkozraká.
Nesouvisí jen s úspornými
opatřeními současné vlády, ale
kraje vnímají snižování výdajů
do této oblasti dlouhodobě,
prakticky hned od účinnosti
Zákona o sociálních službách.
Konkrétně u Ústeckého kraje
poklesla ﬁnanční podpora státu
poskytovatelům sociálních služeb od roku 2008 o více než
120 mil. Kč. Není to částka
malá a je tedy zřejmé, že kraj
musel tento výpadek částečně
vykompenzovat, aby některé
sociální služby nezanikly. Ale
ani krajský rozpočet není bezedný a je potřeba si uvědomit,
že o co víc musíme namísto
státu do této oblasti dát, o to

méně zbývá na údržbu silnic, na
školy či nemocnice. Problém je
v dlouhodobém nesystémovém
ﬁnancování. Sociální služby
fungují na principu ročních
dotací z ministerstva práce
a sociálních věcí. Představme si,
že v jednom roce dostanete na
provoz domova pro seniory 10
mil. Kč, a s touto částkou spolu
s výběrem příspěvku na péči od
klientů, příjmy ze zdravotního
postižení a příspěvku zřizovatele jen tak tak vyjdete. V dalším roce ministerstvo dotaci
bez vysvětlení o 3 mil. sníží.
Máte zaměstnance, musíte topit,
svítit, vařit, platit lékařskou péči, udržovat objekt. Propustíte
třetinu zaměstnanců a pošlete
důchodce-klienty domů? Ne, zahájíte úsporný provoz, sháníte
sponzory, osekáte výdaje na
minimum. A doufáte v lepší
zítřky. Ovšem příští rok vám
ministerstvo pošle ještě o milion
méně. Absurdní? To je realita.
Znají ji všichni poskytovatelé, ať
již provozují azylový dům, pečovatelskou službu, denní stacionář pro zdravotně postižené děti
nebo ústav sociální péče. Letos
přišla další rána. Ti, kteří nelenili a zapojili se do evropských
projektů, mohli získat peníze až
na zajištění tříletého provozu.
Státní rozpočet tak několik desítek milionů v Ústeckém kraji
ušetřil, poskytovatelé je získali
z Evropy. Ministerstvo slíbilo,
že do konce programovacího
období bude projekt pokračovat.
V březnu kraji stroze oznámilo,
že peníze došly. Od ledna
nemají některé služby zajištěno
další ﬁnancování. O bezhlavé
přípravě sociální reformy, která
má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2012 a již dnes je zřejmé, že
přinese snížení životní úrovně
zdravotně postižených, ale i problémy městům a obcím, raději
ani nehovořím.

Václav
Hofmann
(ODS),
krajský
zastupitel
a předseda
výboru pro
národnostní
menšiny

ným opatřením musí odpovědní
politici i úředníci přistoupit
s větším zacílením na odstraňování nešvarů a menší snahou
vše jednoduše vyřešit pouhým
škrtem pera.

Josef
Nétek
Snižování příspěvků státu do (KSČM)
sociálních oblastí vnímám jako člen Zastusnahu snížit jeho zadlužení. Je pitelstva
zřejmé, a většina politických Ústeckého
kraje
stran s touto informací pracovala ve volbách, že jednou
z možností jak toho docílit, je
zabránit zneužívání sociálních Je smutné, že vůbec takovou
dávek. Ministerstvo sociálních otázku musíme položit. Každá
věcí však zvolilo taktiku ploš- slušná vláda by měla mít na
ných škrtů ve všech oblastech mysli hlavně mladou generaci
vyplácení sociálních dávek a ne- jako budoucnost státu, a potom
dalo si pravděpodobně práci důchodce, nebo moderně ses rozlišením případů, kdy jde niory, kteří celý život pracovali
o zneužívání či nadužívání so- a zaslouží si důstojný podzim
ciálních dávek a kdy jsou ná- života. Tyto rádoby úspory se
klady v sociální oblasti při- drasticky dotýkají i neziskových
měřené a cílené. Stalo se tak humanitárních organizací, které
v mnoha případech, že plošnými jsou vysloveně závislé na podškrty byli zasaženi i ti příjemci poře státu a darech. Jejich
různých sociálních dávek, kteří práce je většinou nezastupiprostředky nutně potřebují na telná a nevím, kolik těch, kteří
zachování své prosté existence. o škrtech rozhodují, by ji bylo
Často tak byli postiženi jak ochotno dělat. Vláda vydává
jednotlivci, tak instituce, kte- velké peníze na válku v Afgháré sociální dávky nejen že nistánu, a na vlastních lidech
nezneužívají, ale jsou bez nich šetří, to nemohu a nechci podpoodsouzeni k nedůstojnému ži- rovat. Proto v krajském zastupivoření! Do myslí těch, kteří telstvu máme jako klub KSČM
jsou odpovědni za dodržení roz- jednu z priorit právě sociální
počtové kázně, a tedy ušetření oblast a vždy se snažíme, aby
10 % z celkových prostředků ústavy sociální péče a domovy
na sociální výdaje, se vkrádají pro seniory byly zajištěny. Není
myšlenky typu: „Když se štípe to samozřejmě jednoduché,
dříví, lítají třísky!“ Je potřeba protože ani krajská pokladna
jim ovšem připomenout, že není bezedná. Jen jaké obrovské
nejde o „řemeslo“, ale o lidi. škody zanechaly na krajském
A to ve velké míře o takové majetku loňské povodně, kolik
občany, kteří si svou nelehkou peněz se musí dát na opravy
životní situaci nezavinili, a o ta- silnic a mostů nejen po povodkové instituce, které se o ně ních, ale také po letošní zimě.
starají. Patří mezi ně i některé, Prostě taková opatření vlády
které zřizuje Ústecký kraj. Do- jsou špatná a já takovou vládu
mnívám se, že k nutným úspor- nemohu podporovat.

Farmářské trhy se přesouvají do Chomutova a Mostu

Ústí nad Labem - Hejtmance
se přišel představit také nový
ředitel Českého rozhlasu Sever (ČRo Sever) Milan Knotek,
který byl do této funkce uveden
k 1. dubnu. Seznámil představitelku kraje s novými plány
a záměry této veřejnoprávní
regionální stanice a s dalšími
možnostmi spolupráce. „Oceňuji korektnost a serióznost
zpravodajství a publicistiky
Ústí nad Labem - Generální
konzulka ČR v Drážďanech
Jarmila Krejčíková přišla
hejtmanku Janu Vaňhovou
pozvat na 3. zemskou saskou
výstavu Via Regia, která se
otevře 21. května ve Zhořelci.
Seznámila rovněž hejtmanku
s přípravou Dnů česko-německé kultury, které odstartují
v říjnu. Konzulka dále informovala o diskuzi ke studii
o splavnosti Labe, která nyní
v Sasku probíhá. Zájmem ČR
je zachovat tuto říční cestu
a udržet splavnost Labe.

Českého rozhlasu Sever. Věřím,
že se s naší pomocí podaří
nabídnout posluchačům zajímavé vysílání a zprávy,“ řekla
řediteli Knotkovi hejtmanka.
Oba se shodli na tom, že ČRo
Sever by měl intenzivněji zpravodajsky zachycovat současný
život v kraji, reagovat více na
potřeby posluchačů – obyvatel
kraje a akcentovat regionální
témata pro publicistiku.

Ústecký
kraj - Severočeské farmářské trhy
se po startu
v Ústí nad Labem stěhují do dalších částí kraje. V Chomutově
měly premiéru 30. dubna, do
Mostu doputují 14. května a svá
pokračování budou mít i Ústí
nad Labem.
Nejbližší termíny: Chomutov
(náměstí 1. máje, sobota, 8 - 12
hod.) 30. 4.; 28. 5.; 25. 6.; Most
(Hipodrom, sobota, 8 - 12 hod.)
14. 5.; 11. 6.; Ústí nad Labem

(park na sídlišti Severní terasa,
sobota, 8 - 12 hod.) 7. 5.; 21. 5.;
4. 6.; 18. 6.
Trhy pořádá sdružení Artiﬁcum Bohemicum, které získalo
záštitu hejtmanky Jany Vaňhové
i ﬁnanční podporu od Ústeckého kraje. Partnery projektu
jsou Krajská agrární komora
a společnost Czech Coal.
Kromě pekařů, sýrařů, uzenářů, kořenářů, zelinářů a ovocÚvodní farmářské trhy v Ústí nad Labem navštívil náměstek nářů nabízejí zákazníkům prohejtmanky Arno Fišera (vpravo), doprovázel ho Adam Weber dukty také včelaři, trhy obohaz pořadatelské agentury (uprostřed). Stánek Zámeckého vinařství cují také řemeslnické rukodělné
výrobky.
Třebívlice jim představil Michal Horák

Zlatý erb: Webové stránky našich měst a obcí jsou kvalitní

Ústí nad Labem - Na Krajském
úřadě Ústeckého kraje byly
25. března vyhlášeny výsledky
krajského kola soutěže Zlatý erb
2011. V celé ČR se jí zúčastnilo
432 měst a obcí. Bojovalo se
o ocenění za nejlepší webové
stránky a za nejlepší elektronickou službu pro své občany.
Hodnotí se tzv. povinně zveřejňované informace, kvalita
úřední desky podle správního
řádu, rozsah zveřejněných dalších informací, názornost ovládání webu, navigace a přehled-

Nejlepší webová stránka obce:
1. místo: Libochovany – www.
libochovany.cz, 2.: Březno –
www.obecbrezno.cz, 3.: Háj
u Duchova – www.ouhaj.cz;
Nejlepší webová stránka města: 1. místo: Litoměřice: www.
litomerice.cz, 2.: Most – www.
mesto-most.cz, 3.: Úštěk – www.
mesto-ustek.cz.

Představitelé Libochovan (zleva): webmaster Aleš Pospíchal,
zpracovatelka webových stránek Lenka Skružná a starostka
Miroslava Vencálková. Vpravo je hejtmanka Jana Vaňhová.
nost stránky, výtvarné zpracování a bezbariérová přístupnost.
Vítězům 13. ročníku krajského
kola Ústeckého kraje gratulovala i hejtmanka Jana Vaňhová.
Cena veřejnosti: Mikulov;

Nejlepší elektronická služba:
1. místo: Most – Mostecké
televizní vysílání TV Most
Expres, 2.: Žatec – Helpdesk
odpadové hospodářství, 3.: Most
– Mostecké listy online, deník;

Dva úspěchy
z Hradce Králové
V následném celostátním
kole soutěže Zlatý erb, které se
uskutečnilo 4. dubna v Hradci
Králové v rámci konference
ISSS, zabodovali také dva zástupci Ústeckého kraje. Město
Most zvítězilo s TV Most
Expres v kategorii Nejlepší
elektronická služba, Libochovany si mezi obcemi zasloužily
stříbrnou příčku.
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Ústecký kraj supluje roli státu, Zlato a stříbro nejlepším vínům
ÚSTECKÝ KRAJ

duben 2011

městům a obcím pomůže půl miliardou korun

Pokračování ze str. 1
Co se stane v případě, že města
na tyto projekty dostatek peněz
neseženou?
Znamenalo by to velmi vážnou situaci ve ﬁnancování jak
projektů, tak následně i základních činností obce. Pro vedení
Ústeckého kraje je přístup
státu nepřijatelný, a proto došlo
k rozhodnutí, že Ústecký kraj
žadatelům peníze vyplatí místo
státu. Zastupitelstvo Ústeckého
kraje schválilo usnesení, ve
kterém se kraj zavázal, že proﬁnancuje dotace na projekty
podané v 15. - 18. a 20. výzvě,
jimž byla přislíbena spoluúčast
ze státního rozpočtu.
Víte konkrétní částku, kolik
by tato pomoc městům měla
Ústecký kraj stát? Počítá vůbec
s takovými případy krajský
rozpočet?
Konečná částka by měla
přesáhnout půl miliardy korun.

Nechceme vyčleňovat z žádostí o doﬁnancování projektů
žádné subjekty, chceme zajistit
rovný přístup všech žadatelů
k prostředkům, které jim byly
přislíbeny, proto nebudeme rušit dotace u již schválených
projektů. Krajský rozpočet
s touto situací nepočítal, na
potřebných 549 milionů korun
budeme muset čerpat bankovní
úvěr. Podle našich analýz by
však nemělo dojít k ohrožení
stability krajského rozpočtu.
Proč se kraj takto rozhodl?
Obce i další subjekty na
základě schválení svých projektů podnikly již konkrétní
kroky, vynaložily své prostředky, značné úsilí a očekávaly férový přístup státu.
Změna rozhodnutí vlády se
jich velmi výrazně dotkala a na
stole byly katastroﬁcké scénáře.
Ústecký kraj se proto rozhodl
v tomto případě suplovat roli
státu a již přislíbené ﬁnanční

prostředky vyplatit. Je bláhové
myslet si, že změna takto
důležitého rozhodnutí s sebou
neponese žádné důsledky. Na
druhou stranu, pokud bychom
nepřijali toto rozhodnutí, vážně
hrozilo, že by se některé obce
dostaly do svízelné ﬁnanční
situace a řada projektů by se
vůbec neuskutečnila a evropské
peníze by zůstaly nevyčerpané.
Pro rozvoj našeho kraje, udržení zaměstnanosti a prosperitu
našich občanů však potřebujeme účelně vynaložit a využít
každou korunu.
Bude kraj po státu ﬁnanční
prostředky následně vymáhat?
Osobně zastávám názor, pokud stát něco slíbí, měl by
svým závazkům dostát. Situace
byla tak vyhrocená, že jsme
ji nemohli nechat jen tak.
V současné chvíli Ústecký
kraj zažehnal nejhorší a další
postup vůči státu budeme ještě
zvažovat.

Kraj prosazuje zdravé potraviny do škol
Ústecký kraj - Náš kraj se na
základě Memoranda se Svazem
pacientů ČR zapojil do boje
proti obezitě dětí. Proto Výbor
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost krajského zastupitelstva v čele s Oldřichem
Bubeníčkem zorganizoval prezentaci zdravých potravin a nápojů, které by mohly nahradit
sladké a tučné výrobky ve
školních automatech. S nabídkou se na krajský úřad přišli

seznámit zástupci vybraných
středních škol z Mostu, Teplic,
Ústí a Děčína. Kraj chce, aby
žáci měli na školách možnost
zakoupit si zdraví prospěšné
svačiny a nápoje, které jim
dodají potřebné vitamíny
a minerály a zvýší obranyschopnost, imunitu a vitalitu
organismu. Zdravý životní styl
je nutné zviditelnit, protože
obezita trápí čím dál více dětí.
Řada případů má příčinu právě

v konzumaci nevhodných potravin spolu s nedostatkem
pohybu. Záměr kraje ideálně
doplňuje i další podporovaný
projekt Atletika pro děti, který
má za cíl u dětí již od útlého
věku budovat kladný vztah
ke sportu. „Boj s obezitou
dětí je pro nás prioritní, proto
klademe důraz na zdravou
výživu. S její propagací by se
mělo začít už na školách,“ řekl
Bubeníček.

Vinařské
Litoměřice
2011
Litoměřice - Již devátému
ročníku Vinařských Litoměřic
patřily dva dny v polovině
dubna. Ceny vítězům v jedenácti soutěžních kategoriích
předávali významní hosté. Ústecký kraj, jenž byl hlavním
patronem organizátora soutěže
vín – Ortopedického centra
v Ústí nad Labem, reprezentovali hejtmanka Jana Vaňhová
a radní Jana Ryšánková a Jiří
Šulc, přítomni byli také předseda Senátu Parlamentu ČR
Milan Štěch, ministr obrany
Alexandr Vondra, místopředseda Senátu Přemysl Sobotka,
prezident Agrární komory ČR
Jan Veleba a také starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč. „Jsem
nesmírně ráda, že i náš kraj patří
mezi oblasti, které jsou proslulé
svým vinařstvím s mnohaletou
tradicí. Hrdě proto prezentuji
naše vína z oblasti Žernosek,
Litoměřic a Roudnice při nejrůznějších příležitostech nejen
po České republice, ale i v za-

Hejtmanka Jana Vaňhová s Josefem Dufkem,
jehož Neburské, pozdní sběr 2010 se stalo
šampionem výstavy Vinařské Litoměřice
hraničí,“ řekla mimo jiné ve
svém proslovu Jana Vaňhová,
která předávala cenu za nejlepší
odrůdové víno a známkové víno
výstavy se zbytkovým cukrem
nad 45 gramů. Do soutěže vín
se letos zapojilo více než sto
vinařů, kteří dodali přes 500
vzorků, odborná porota rozdala
56 zlatých a 91 stříbrných
medailí.
Vítězové jednotlivých
kategorií:
I. Nejvýše hodnocené víno
vinařské oblasti Čechy, vítěz:
Školní statek Mělník, Rulandské bílé, Pozdní sběr 2007,
II. Nejlepší kolekce vín vinařské oblasti Čechy: Lobkoviczké
zámecké vinařství Roudnice
nad Labem,
III. Cena za nejlepší kolekce
vín vinařské oblasti Morava:
Vinařství Štěpánek s. r. o.,
IV. Nejlepší zahraniční víno
bílé a růžové: Ján Janušík –

Víno Jano, Cabernet Sauvignon
rosé, Jakostní 2010,
V. Nejlepší zahraniční víno červené: Migdal – P, Oleg Nikischenko, víno Izabela 2009,
VI. Nejlepší šumivé víno – sekt
ČR: Bohemia Sekt a. s., Louis
Girardot, šumivý brut 2008,
VII. Nejvýše ohodnocené víno
výstavy růžové: Vinařství Kolařík, Frankovka rosé, Pozdní
sběr 2010,
VIII. Nejvýše ohodnocené víno výstavy červené: Pátria
Kobylí a. s., Cabernet Sauvignon, Výběr z hroznů 2009,
IX. Nejlepší odrůdové víno
a známkové víno výstavy se
zbytkovým cukrem nad 45 g:
Znovín Znojmo a. s., Ryzlink
rýnský, Ledové 2008,
X. Nejvýše hodnocené víno
výstavy bílé: Vinařství Josef
Dufek, Neuburské, Pozdní sběr
2010,
XI. Šampion výstavy: Vinařství
Josef Dufek a jeho Neuburské,
Pozdní sběr 2010.

Doprava a silniční hospodářství
V Drážďanech o přeshraničním spojení

Stavíme v Sebuzíně a ve Výškově
Z

mnoha investičních
akcí, které ﬁnancuje
Ústecký kraj ze svého rozpočtu na silnicích, jež jsou
jeho majetkem, se dnes
podívejte alespoň na dvě.

Drážďany - Další kulatý stůl mezi
Ústeckým krajem a Saským ministerstvem hospodářství, práce a dopravy
se uskutečnil v Drážďanech. Tématem
byla silniční přeshraniční spojení, a to
jak nově budovaná, tak úpravy a omezení na těch stávajících. Na počátku
jednání zazněla informace o dotačním
programu Cíl 3 / Ziel 3, který je
v tomto období pro oblast dopravy již
vyčerpán. Zbývá 9,5 milionu eur na
protipovodňová opatření. Z této částky by mohly být realizované opravy
některých silnic v Ústeckém kraji
poničených záplavami z loňského
léta. Také se možná uvolní nějaké
prostředky pro projekty, které budou
okamžitě připravené k uskutečnění.
To je špatná zpráva hlavně pro chystané spojení Lobendava – Langburkersdorf, které je sice z české strany
připravené k realizaci včetně platných
povolení (čeká se jen na vyřešení
otázky ﬁnancování) ale na německé
straně se přiostřují snahy obyvatel,
kteří propojení hranic nechtějí. Celý
proces získání všech povolení proto
může v Sasku trvat až dva roky.
V rámci diskuze o povolování vyšší
tonáže na stávajících přeshraničních
spojeních se hovořilo o navýšení

možné zátěže na přechodu ve Vejprtech. Tam se ovšem postavila proti
krajská rada, neboť pokračující silniční
síť tvoří především silnice III. třídy,
a navíc horský terén není nejvhodnější
pro nákladní dopravu. „Přestože ve
Vejprtech se samospráva postavila proti
návrhu, nebráníme se dalším jednáním
za účasti starostů a příslušných orgánů
z obou stran hranice o možném zvýšení
tonáže na jiných přechodech,“ řekl Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Z německé strany je nyní také zájem
otevřít další spojení pro motorizovanou dopravu. Ze strany Ústeckého
kraje je na stole devět návrhů,
o kterých je možné jednat. „V září se
dozvíme další podrobnosti o novém
období pro Cíl 3, proto se další kulatý
stůl uskuteční na podzim, abychom
se dohodli na projektech, které budou
pro další etapu připravené. Ze strany
Ústeckého kraje běží všechny aktivity
podle plánu, proto doufáme, že se
podaří našim sousedům dokončit
jejich přípravu, abychom mohli co
nejdříve přistoupit k realizaci,“ uzavřel jednání Jaroslav Pikal, zástupce
ředitele krajského úřadu.

▲

Na jednání v Drážďanech zastupovali Ústecký kraj (zleva) Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, Vladimír Macholda, ředitel
Správy a údržby silnici ÚK a Jaroslav Pikal, zástupce ředitele krajského úřadu

Tou první je okružní křižovatka na silnicích II/261
s odbočkou III/24121 v Sebuzíně, pár kilometrů nad
hradem Střekovem. U Labe
bude už o prázdninách
otevřena nová křižovatka,
jež ulehčí motoristům průjezd touto obcí a také díky
vybudování zárubních zdí
u místní kapličky nedovolí
devastaci památky. Staví tu
Silnice Žáček, s.r.o. a dílo
za 50 milionů korun umožní
také bezpečnější jízdu na
Tlučeň a tedy „po zkratce“
od Ústí na Litoměřice. Oddechnou si vedle motoristů
i obyvatelé Sebuzína…
Ve Výškově, obci mezi Bitozevsem a Břvany
na Lounsku, se buduje
nový most na silnici
druhé třídy č. 250, která
vede nad železniční
tratí. Na místě původního mostu s podpěrami
a nosníky vyrůstá unikátní bezúdržbová konstrukce. Tato tenkostěnná železobetonová
klenba systému Montére bude nakonec dosypána. Termín dokončení
mostu za 45 mil. Kč byl
prodloužen do konce
července letošního roku. Ve Výškově staví
JOEL s.r.o.
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České ručičky 2011: Máme dva vítěze
Daniel Kaiser

V celostátním ﬁnále soutěže
žáků 3. ročníků učebního oboru obráběč kovů pod názvem
Kovo Junior 2011, které zorganizovala Střední škola technická a automobilní v Chomutově, zvítězil Daniel Kaiser
z pořádající školy. Cenu jemu

i dalším oceněným předal
krajský zastupitel a předseda
výboru pro výchovu, vzdělání
a zaměstnanost Oldřich Bubeníček (na snímku). „V posledních letech Ústecký kraj
výrazně podporuje učební obory na svých středních školách
a patří mezi ně samozřejmě
i strojírenské obory. České
země patřily ke strojírenské
špičce Evropy již před sto
a více lety. A bez obráběčů kovů
nemůžeme na tradici navázat.
A nyní je doba, kdy se musí
prestiž učebních oborů v našem
školství obnovit obecně,“ řekl
nám Oldřich Bubeníček.

Michal Svoboda
Nejlepším učněm v oboru
zámečník v České republice
se stal Michal Svoboda, žák
3. ročníku Střední školy lodní
dopravy a technických řemesel
Děčín, která je rovněž příspěvkovou organizací Ústeckého
kraje. Zvítězil v národním kole Zlaté české ručičky Kovo
Junior, která proběhla v Brně.

duben 2011

64 milionů korun
T

olik rozdělili členové
Zastupitelstva Ústeckého
kraje na dotační programy
pro rok 2011. Jedná se o tyto Programy: Podpory vybraných služeb zdravotní péče,
Podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí, Poskytování podpor na
hospodaření v lesích v ÚK
na období 2010 - 2013, Rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, Podpory
aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v kraji, Podpory regionální kul-

turní činnosti, Na záchranu
a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje, Na záchranu
a obnovu drobných památek
a architektury dotvářející kulturní krajinu, Podpory sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny, Sport,
Volný čas a konečně Program
obnovy venkova Ústeckého
kraje na rok 2011.
O všechny programy byl
velký zájem, který několikanásobně převyšuje možnosti
rozpočtu Ústeckého kraje.
Přesto bylo rozděleno více
než 64 milionů korun, které

Představujeme naše partnery
Panasonic má na Triangle sedm set zaměstnanců

Spolchemie a její
„zelené“ pryskyřice

V

současné době se připraFOTO: ARCHIV ZÁVODU
vují k podnikání na krajské průmyslové zóně Triangle
u Žatce další investoři, například Solar Turbines, Panattoni
Czech nebo španělská společnost Gestamp. De facto prvním
zahraničním partnerem Ústeckého kraje byl před pěti roky
v této strategické zóně japonský
výrobce LCD obrazovek IPS
Alpha. Ten změnil obchodní
název na Panasonic Liquid
Crystal Display Czech, s.r.o.
Jak nám řekla tisková mluvčí
společnosti Helena Suková,
změna názvu společnosti IPS
Alpha Technology Europe tak
dovršila její převzetí skupinou
Panasonic. Sídlo závodu je
zároveň i sídlem sesterské
společnosti Panasonic AVC
Network Czech, která je
hlavním odběratelem těchto
displejů. Výrobní halu, kterou
společnosti sdílejí, tak od jara
loňského roku díky této změně Michal Smažík z oddělení kvality Panasonicu a jeho tým při kontrole modulu
opouštějí kompletní televizory
značky Panasonic. „Ke změně a veškeré stávající procesy jména nijak dotčeny“, doda- s úhlopříčkou 80 - 94 cm.
došlo 1. října loňského roku nebyly změnou obchodního la Suková. Závod sídlí ve jme- Na jeho produkci se podílí
nované zóně od přibližně 700 zaměstnanců
roku 2006 a vy- z okolních okresů kraje a jeho
Informační a zprostředkovatelské služby
rábějí se v něm majoritním vlastníkem je skuLCD
panely pina Panasonic.
podnikatelům v celém Ústeckém kraji
Jednotná kontaktní místa (JKM) pomáhají fyzickým i právnickým osobám,
které podnikají VE SLUŽBÁCH. Jejich úlohou je především usnadnit začínajícím ﬁrmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale
získají všichni podnikatelé. Jednotné kontaktní místo bylo na živnostenském
odboru Magistrátu města Ústí nad Labem zřízeno koncem roku 2009 na
základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního
řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na
vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst. Je
určené jako místo pro všechny podnikatele v celém Ústeckém kraji. JKM má dvě
hlavní funkce: informační a zprostředkovatelskou.
Informační služby:
• informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti
a kontaktní údaje správních orgánů,
• obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
• obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
• obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
• kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale
kdekoliv v EU.
Zprostředkovatelské služby:
• zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání, podanou na základě jiného
právního předpisu, příslušnému správnímu orgánu, který je o této žádosti
oprávněn rozhodovat,
• přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení
učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na
základě oprávnění podle jiného právního předpisu to:
• přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
• oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob
v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
• oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
• oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu
stanoveném jiným právním předpisem.
JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně. Nejedná
se však o právní poradenství a JKM nemůže řešit konkrétní věci či spory, které
by šly nad rámec zákona o volném pohybu služeb.

Jednotné
kontaktní místo

konzultace vašich prvních podnikatelských kroků

Kontakt na JKM v Ústí nad Labem: Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí
nad Labem,Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, e-mail: jkm@mag-ul.cz. Kontaktní osoby JKM a telefony: Alice Pohlová 475 271 260, Martina
Bublová 475 271 246, Marcela Moníková 475 271 245. Úřední hodiny: pondělí
a středa: 8.00 - 11.00 a 13.00 - 17.00, úterý a čtvrtek: 8.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00,
pátek 8.00 - 11.00. Informace o JKM naleznete na webu: www.businessinfo.cz
nebo www.mpo.cz/jkm, www.ec.europa.eu/solvit nebo, www.een.cz.

přispějí na realizaci řady zajímavých a prospěšných projektů. Tradičně velký zájem
je o prostředky z Programu
obnovy venkova. V rámci oblasti podpory 1 – Obnova
a rozvoj venkovské zástavby
a veřejných prostranství budou
realizované rekonstrukce a stavební úpravy škol a školek,
opravy hřbitovních zdí nebo
třeba rekonstrukce hasičské
zbrojnice v 37 obcích v kraji. Největší zájem o tento program je ovšem v oblasti 2
– Chodníky a místní komunikace, kam přišlo 94 žádostí.

V

loni byla podepsána pětiletá dohoda o spolupráci
mezi Ústeckým krajem a ústeckou akciovou společností Spolchemie, která se bude podílet
na rozvoji kraje v mnoha oblastech jeho působení. Povězme si o jedné zajímavosti
z tohoto významného podniku:
Certiﬁkát s pracovním názvem
„zelené pryskyřice“ vybojovali
už na závěr roku 2010 pracovníci Spolchemie pro tuzemsko,
následným krokem pak bylo
ověření a potvrzení registrované značky EPD u evropské
agentury sídlící ve Švédsku.
„Jako vůbec první chemická
ﬁrma u nás jsme obdrželi certiﬁkaci pro oba naše typy nízkomolekulárních epoxidových
pryskyřic, a to vyrobených
jak na bázi epichlorhydrinu
z glycerinu, tak z propylenu,“

I

nformujeme vás o dvou projektech, na které získal
Ústecký kraj dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (RR SZ). Jedná se o rekonstrukce silnic, které jsou realizovány v rámci 8. výzvy.

Ústecký kraj, Louny, rekonstrukce úseku I/7
– Louny – Ročov – hranice kraje, silnice II/229
• předání staveniště: 3. února 2011
• předpokládané ukončení: prosinec 2011
• popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce
části stávající silnice II/229, jižní spojnice mezi městem
Louny a silnicí I. třídy E48, ležící v Ústeckém kraji. Úsek
určený k rekonstrukci začíná na hranici Středočeského
a Ústeckého kraje, nedaleko obce Ročov, končí na
okružní křižovatce ve městě Louny. Nachází se z části
v intravilánu obcí Ročov, Senkov, Líšťany, Cítoliby
a Louny. Úsek měří 14,7 km.
• celkové způsobilé výdaje: 295 175 599 Kč
• dotace z rozpočtu RR SZ: 273 037 429 Kč
• vlastní podíl žadatele (ÚK): 22 138 169 Kč

upřesňuje generální ředitel chemičky Paul Yianni. Jak dodává
hlavní garant projektu a ředitel
úseku Pryskyřice Tomáš Loubal, pozitivní výsledek v tuzemsku byl jen prvním krokem
k žádosti o celosvětově uznávanou značku EPD (Environmental Product Declaration),
že produkt je hodnocen jako
šetrný pro životní prostředí.
„Stejné
osvědčení
jsme
v těchto dnech obdrželi i pro
zmíněný epichlorhydrin, který
je klíčovou surovinou k výrobě
„zelených pryskyřic“. Také tento produkt nese oﬁciálně přívlastek „zelený“, což pro ﬁrmu přináší nové obchodní
příležitosti,“ komentuje pokračující úspěchy Paul Yianni.
První pozitivní ohlas přinesl
nedávný veletrh European Coatings Show 2011, kterého se
Spolchemie účastnila v Norimberku. V porovnání s klasickou
produkcí představuje výroba
pryskyřic v chemičce snížení
emisí CO2 o 50 procent, čímž
se sníží příspěvek ke globálnímu oteplování planety.

Ústecký kraj, Chomutov, Louny,
rekonstrukce úseku I/13 – Podbořany – Petrohrad,
silnice II/224 (I. etapa)
• předání staveniště: 24. ledna 2011
• předpokládané ukončení: prosinec 2012
• popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce části
stávající silnice II/224, spojnice mezi obcí Očihov,
městem Kadaň a silnice II/568 z Kadaně na křižovatku
s páteřní regionální komunikací I/13. Součástí je rekonstrukce stávajících mostků, propustků a příslušenství silnice. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění napojení na
okolní oblasti a významnou regionální komunikaci I/13.
• celkové způsobilé výdaje: 650 032 655 Kč
• dotace z rozpočtu RR SZ: 601 280 206 Kč
• vlastní podíl žadatele (ÚK): 48 752 449 Kč
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Atletika pro děti na chomutovském Dnu Země
Chomutov - Chomutovský
Podkrušnohorský zoopark patřil v sobotu 16. dubna Dnu
Země, který je 22. dubna pořádán jako celosvětová oslava
planety. Součástí odpoledne
bylo zahájení 2. ročníku projektu Atletika pro děti s celoroční záštitou hejtmanky Jany Vaňhové. Chomutovské
setkání podpořila významná
česká a evropská rekordmanka
– překážkářka Zuzana Hejnová, která se tak po oštěpařce
Barboře Špotákové stala další
patronkou Atletiky pro děti
v Ústeckém kraji.
Společný projekt Českého atletického svazu a Ústeckého kraje
vstupuje letoškem do druhého
ročníku. Vloni rozdali pořadatelé pět atletických sad malým
dětem z mateřinek a základních
škol v Ústeckém kraji, letos
je připraven stejný počet. Děti
se tak možná poprvé seznámí
s hravou a poutavou atletikou.
Chomutovský Podkrušnohorský zoopark patřil skákání,
běhání, hodům do dálky a na cíl
a dalším zábavným atletickým
disciplínám. Po chomutovské

premiéře si děti zasportovaly
také 30. dubna v Lounech při
memoriálu K. Raise, chystá se
akce v ústecké ZOO (28. 5.),
v září také v Litoměřicích, ve
Štětí a v Děčíně. Ještě mezi tím
bude 2. června hostit městský
stadion v Ústí n. L. nejvýznamnější akci letoška – soutěžní
odpoledne Atletiky pro děti
s podtitulem Staň se atletickou
nadějí Ústeckého kraje.

Vloni dostaly děti ze Základní školy Duhová cesta v Chomutově
od kraje a atletického svazu jednu sadu náčiní. V zooparku si ji Primátor města Jan Mareš spolu s herečkou Vandou Hybspolu s dalšími soutěžícími vyzkoušeli. V duhových tričkách jsou nerovou zasadili při Dnu Země nový stromek, je jím jeřabina
oskeruše…
se svojí ředitelkou Petrou Jandovou.

Patronkou chomutovských soutěží byla překážkářka Zuzana Hejnová, juniorská
Překážkový běh je jednou z osmi disciplín Atletiky pro děti. Mimochodem – jedna mistryně Evropy, mistryně světa do 17 let, česká rekordmanka a olympijská
sada náčiní přišla asi na 25 tisíc korun.
ﬁnalistka

Páteřní škola kraje: Střední škola stavební a technická v ústeckém Krásném Březně

Tady má řemeslo zelenou a zlaté dno

Jsme v odloučeném pracovišti školy v Okružní ulici v ústecké čtvrti Klíše. Pod
vedením Milana Irbeho tu získávají odborné zkušenosti při svařování žáci
oboru autoklempíř.
Krásné Březno - Jednou ze sedmi
škol našeho kraje, které získaly certiﬁkát Páteřní škola, se nedávno stala
Střední škola stavební a technická
v Ústí nad Labem - Krásném Březně.
Toto sloučené školské zařízení, perspektivní vzdělávací instituce, dostalo
uznání nejen za nabídku učebních
a maturitních oborů, přístup k žákům,
ale také za účinnou spolupráci se
sociálními partnery nebo budoucími zaměstnavateli žáků-absolventů.
Vsoučasné době má škola na „pracovištích“ v Krásném Březně, v ústecké
čtvrti Klíše i v Povrlech téměř devět
stovek žáků a mezi 135 jejími zaměstnanci je vedle vychovatelek, mistrů
nebo provozních pracovníků téměř
plná stovka pedagogů. Ředitel školy

Vítězslav Šteﬂ nám řekl, že došlo ke
zjednodušení provozu bývalých škol,
jednotně jsou nastaveny smlouvy
se všemi partnery, racionálnější je
ekonomika a také personalistika, tedy
práce s učiteli. Jeho slova potvrdila
řada učitelů se stejným zájmem o postupné vytváření perspektivní školy a dokonce, řekněme, vybudování
kampusu řemesel v Krásném Březně.
O velkou většinu řemeslných a technických oborů je mezi žáky a jejich
rodiči docela obstojný zájem, i když
samozřejmě největší třeba o mechanika a opraváře motorových vozidel
nebo o práce se dřevem. Nezájem
trvá, kupodivu, o klempířčinu a pokrývačství, ale například po mnoha
letech tady otevřou třídu pro budoucí

kominíky. Všichni dobře víme, proč
najednou takový zájem. Kromě žáků
mnoha dvou - tříletých učebních
oborů odsud odcházejí i maturanti
čtyřletého studia a škola poskytuje
rovněž denní a nástavbové studium.
Uznání Páteřní škole je také za
výchovné poradenství, mimoškolní
aktivity, podíl na několika projektech
Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost a v neposlední
řadě také za spolupráci s několika
velkými podniky. Například má SŠST
smlouvu s Metrostavem (je jednou ze
čtyř podobných škol v celé republice). Škola vychovává mamutímu
podniku řadu potřebných profesí a za
to Metrostav poskytuje žákům stipendia během studia i při jeho úspěšném
zakončení, příspěvky na ubytování,
stravu, dojíždění nebo na pracovní
nářadí a učební pomůcky. Absolventi
školy mají potom zajištěnou práci
na velkých stavbách pražské ﬁrmy
po celé ČR. Uplatní se u ní třeba
tesaři nebo zedníci, u jiných spolupracujících ﬁrem zase truhláři, automechanici a řada dalších šikovných
odborníků. Prostě kdo chce a myslí to

V tříletém oboru tesař jsou i Matěj Jambor a Jakub Petana (v popředí). Právě
pracují na atlánu, který zkrášlí některé veřejné prostranství.

Ředitelem krásnobřezenské Střední školy stavební a technické je Vítězslav
Šteﬂ (vlevo), jeho zástupcem pro odborný výcvik Patrik Gurský
s řemeslem vážně, nemusel by snad
ani poznat, jak to vypadá na úřadech
práce a ze školy odejít rovnou na
stavbu, do továrny nebo dokonce si
založit živnost. A samozřejmě někteří
z absolventů školy studují dál na
vysokých školách.

Dlouhá řada žáků ze SŠST v ústecké
čtvrti Krásné Březno využívá také
výhod motivačních programů svého
zřizovatele, tedy Ústeckého kraje,
který těm, kteří nebydlí v okrese Ústí
nad Labem, poskytuje rovněž příspěvek na dojíždění.
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Vyšla publikace o vzácných
mosteckých vitrážích

Publikaci pokřtily také (zleva) hejtmanka Jana Vaňhová, krajská radní Jana Ryšánková, Liběna
Novotná ze společnosti Czech Coal a ředitelka ústeckého pracoviště NPÚ Eva Balaštíková
Most - Vitráže z vídeňských Panny Marie v Mostu a v je- letech minulého století byly
sklářských dílen byly téměř sto ho přízemních kaplích. V době sejmuty a na třiatřicet let uloženy.
let v oknech chrámu Nanebevzetí přesunu kostela v sedmdesátých Teprve potom restaurátorská sku-

Posílejte vaše
videa do U
TV
U-TV

Vodorovný Středisko
trubkovitý empirických
kanál
výzkůmů

Jméno
herečky
Ryan

Jednotka
plošného
obsahu

Značka
českých
elektrospotřebičů

Zesílený
nesouhlas

Můj
(angl.)

Sjednocení
věřícího
s Kristem

Vojenská
jednotka

1. díl
tajenky

Místo
výdeje
zboží

Electronic
Arts

Rodový
znak

Angl. neurčitý člen

SPZ Prahy
-město

Remíza
v šachu
501
římsky
Povrchová
úprava
kovu

Písečný
přesyp
4. díl
tajenky

Mladší
(angl. zkr.)

Bisfenol A
(zkr.)

Inﬂuenza
Avium

Druh
stupnice

Spojka

SPZ
Olomouce

MPZ
Jemenu

Psí
jméno

Státní
technická
kontrola

SPZ
Litoměřic

Lidové
noviny

Chem. zn.
telluru

Konfekční
velikost

Hovorový
souhlas

Zvratné
sloveso

Krok
(angl.)

Inic. Lucemburka

Prachový
nános

Typ Fordu

Živočich
Předložka

Inic. režiséra Nováka

Česká ﬁrma
na obklady

Jméno
Hurníka

Slovenský
deník

Lůno

Ženské
jméno

Svatý

Plaz

Číslovka

Dětský
pozdrav

5. díl
tajenky

Německá
předložka

Domácky
Oldřich

Pošlete nám ji a přidejte odpověď na položenou otázku, kterou
naleznete v některém článku
těchto novin. Odpovědi posílejte na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kancelář hejtmana,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
n. L., elektronickou poštu adresujte na sebesta.z@kr-ustecky.
cz. Vše nejpozději do středy
18. května. Přidejte heslo „Křížovka“; i v mailech uvádějte
úplnou adresu!

OJEDINĚLÉ KONCERTNÍ TURNÉ
“NA PODPORU ŽENSKOSTI”

V DOPROVODU KAPELY B 75

J. VOJTEK, M. VOJTKO,
V. DYK, V. HORVÁTH, B. MATUŠ, M. POŠTA,

9. 5. 2011

divadlo
ústí nad labem severočeské
opery a baletu

Smět
(3. os.)

50
římsky

Ar (slov.)

Částice

On
- 3. pád

Já
(něm.)

start 19:00
POD ZÁŠTITOU PANÍ HEJTMANKY JANY VAŇHOVÉ

CENA
Ta
- 3. pád

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Květomluva – květohra, do
19. června. Výstava o rostlinách
v bájích, pověstech, pohádkách
a hudbě.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Patrik Hábl – Snozřivosti, Od
5. května do 26. června. Hlavním
tématem a inspirací je pro autora
krajina, ovšem krajina spíše tušená, zvnitřněná, abstraktní.

MODERUJÍ: IVANA JIREŠOVÁ A JOVANKA VOJTKOVÁ
REŽIE: ROMAN ŠTOLPA

Tmel

MPZ
Libanonu

?

L. PÍSAŘÍK, M. SKOŘEPA, MICHAEL HEJČ A DALŠÍ

Obchodní
řetězec

Lok

?

PATRON: MICHAL DAVID
Stromu
podobná
bytost

Evropský
parlament

Jméno spis.
Pavla

Kus
ledu

březnové křížovce byla
tajenkou otázka Kolik
dobrovolníků dostalo cenu
Křesadlo. Ti, kteří nám správné
znění poslali a odpověděli, že
cen bylo šest, postoupili do losování o věcné ceny. Výherci se
stali: Petr Machuta z Litvínova,
Dana Grunznerová z Ústí n. L.,
Stanislava Hačecká z Teplic,
manželé H. a J. Nachtigalovi
ze Žatce a Iva Pospíšilová
z Litoměřic. Nová křížovka
ukrývá opět v tajence otázku.

Nátěrová
hmota

Iniciály
italské
herečky
Muti

Obilí
(angl.)

Otvory
ve zdi

2. díl
tajenky

Symetrála

Evropská
sopka

Evropský
stát

Osobní
zájmeno

Druhé
největší
město
v Íráku
Císařský
a královský

Pohoří
v Rusku

Předpona
MPZ
znamenající
Slovenska
proti-

Francouzský člen

3. díl
tajenky

SPZ
Nového
Jičína

As soon as
possible
(zkr.)

Název
hlásky

Ptát se
(angl.)

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Francouzská Provence, země
plná vůní, fotograﬁe Vladimíra
Kettnera. Do 9. května v budově
v ul. V. Hradební.
Sklo a sklo, díla Jany Vedejové
a Soni Zíkové, do 10. května
v budově v ul. W. Churchilla 2.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Romové a Sinti, do 28. května.
Historie a současnost života Romů a Sintů v ČR.

Strom
z čeledi
vrbovitých

Tasit
(rozkaz)

Městský
úřad

Ne
(angl.)

American
Standards
Association

Cizinec
(angl.)

Musí se ale průběžně udržovat
a obnovovat, a proto byla vlastníkům – soukromým osobám
– poskytnuta dotace z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého
kraje pro r. 2010 na obnovu
střechy ve výši
130 tis. Kč,
přičemž celkové náklady
přesáhly 210
tisíc
korun.
Letos byla poskytnuta
ze
stejného programu dotace
ve výši 80 tis.
Z
Kč na opravu
Í
V
OK
vnějšího plášT
FO
tě. O jakou
památku se jedná a kde se
nachází? Správné odpovědi
posílejte do středy 18. května
na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových
informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí n. L. nebo e-mailem na: ticha.a@kr-ustecky.
cz. Heslo: Fotokvíz.

Kulturní pozvánky

V

Osobní
zájmeno

Zlo
(angl.)

březnovém
fotokvízu
jste měli poznat sochu
sv. Antonína v Třebenicích.
Třem vylosovaným soutěžícím
posíláme malé dárky. Jsou jimi
Pavel Auterský z Mostu, Lucie Křivánková z Keblic
a Milan Pulchart z Třebívlic.
Dnes
o jedné z méně
četných technických kulturních památek
severní části
kraje. Můžeme
prozradit, že
povolení
ke
stavbě pochází
z r. 1737 a dokončena byla
před r. 1843. Jde o krajinotvorný prvek, neodmyslitelnou
součástí zdejší vrchoviny.
Dnešní podoba již tolik nevypovídá o původní funkci
a významu, přesto je však
zachován v natolik dobrém
stavu, aby mohl být uváděn
mezi kulturními památkami.

Křížovka o ceny

Vysoce
postavené
kurtizány
v Japonsku

Název
písmene M

Post
meridiem

pina společnosti RenoART s.r.o.
provedla potřebnou a náročnou
opravu, a to díky 16,2 milionů
korun od Ústeckého kraje a jeho
spolupráci s Národním památkovým ústavem, Biskupstvím
litoměřickým a děkanstvím
Most. Vloni v červnu byla rekonstrukce dokončena a v polovině
dubna letošního roku se dočkala
premiérové prezentace publikace o těchto vzácných dílech.
V gotickém chrámu u toho byly
i hejtmanka Jana Vaňhová a krajská radní pro oblast památkové
péče Jana Ryšánková.
Jak řekla na křtu publikace Eva
Balaštíková, ředitelka ústeckého
územního odborného pracoviště
Národního památkového ústavu,
dostává se k návštěvníkům gotického kostela unikátní kniha
o historii, rekonstrukci a současném umístění původního zasklení z 19. st. Autory jsou Vít
Honys a Jiří Bureš. Publikace
vydaná ústeckým pracovištěm
NPÚ je k mání za 95 korun.

Valkeřice - Rozhledna Kohout (589 m n. m.),
která se nachází nad Valkeřicemi u Benešova
nad Ploučnicí na Děčínsku, je od poloviny
dubna opět přístupná veřejnosti. Potřebné
opravy zaplatily Lesy ČR z Programu 2000,
kterým podnik podporuje veřejně prospěšné
funkce lesů.
Místo se turistům zpřístupnilo po sto letech.
Na otevření byla více než stovka obyvatel
Valkeřic, Benešova nad Ploučnicí a okolních
obcí. Na kopci pro ně bylo připraveno občerstvení a vystoupení dětí z valkeřické školky.
Do loňska stála rozhledna v havarijním stavu
zapomenutá v lesích a hrozilo jí zřícení.
Rekonstrukce si vyžádala 1,3 milionu korun.
Záměr podpořil také Ústecký kraj. „Přeji této
rozhledně, aby se k ní i další generace chovaly
tak dobře jako my. My jsme ji totiž opravili. Ať
hlavně dlouho slouží a láká co nejvíce turistů
do našeho unikátního Ústeckého kraje,“ dodal
krajský radní pro cestovní ruch Radek Vonka.

Vládce
Osmanské
říše

Značka
elektrotechniky

V

Na výhledu z Kohouta

Občané Ústeckého kraje
mají už dva měsíce webovou
televizi. Můžete do ní i vy
přispívat zajímavými videi
do 2 minut délky.
Zašlete je na e-mail
televize@kr-ustecky.cz
prostřednictvím některého
veřejného uložiště, např.
www.uschovna.cz. Dodejte
autora reportáže, o čem ve
stručnosti je a kdo ve spotu
vystupuje. Video musí mít
formát mpg2 nebo
mpg4, 16:9. Provozovatel
www.u-tv.cz si vyhrazuje
právo výběru reportáží
k zveřejnění.

Oiran, RL

Fotokvíz

290,- KČ

Výtěžek koncertního turné je určen k nákupu implantátů pro operace onkologicky léčených žen.
Předprodej vstupenek v pokladnách míst konání jednotlivých koncertů. Změna programu vyhrazena.
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.NADACEFEMINA.CZ
Nemocniční
oddělení

Kastrát
člověka
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