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informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Tři otázky hejtmance Janě Vaňhové
Hrozí vládní likvidace regionálních železnic?

Krajský úřad otevřel brány školákům

Ministerstvo ﬁnancí uvažuje
o tom, že krajům zredukuje
nebo dokonce zruší příspěvek
na regionální železniční dopravu. Jak tento záměr ministra vnímáte?
„Především chci věřit tomu,
že tato zpráva nebyla ze strany
ministra ﬁnancí zamýšlena
vážně. Dotace státu pokrývá
velkou část z celkové prokazatelné ztráty železniční
dopravy, kterou nám účtují
České dráhy. Kraj dle uzavřeného dodatku smlouvy hradí ročně téměř půl miliardy korun,
dalšími zhruba 217 miliony Kč přispívá stát. V případě, že
by stát krajům dotace přestal vyplácet, vedlo by to zřejmě
k citelné redukci vlakových spojů v našem kraji.
Jde o další zřejmou snahu státu odebrat krajům dohodnuté
ﬁnance. Nedávno jsem v novinách četla informaci, že státní
zakázky jsou předražené o 10 až 15 %, tedy o 60 až 90 miliard
korun. Zdá se mi, že však vláda nemá zájem tuto černou díru
ve státní kase řešit a místo toho raději krátí příspěvky krajům,
obcím i občanům.“
Stát vyplácí krajům dotace na základě memoranda o zajištění stabilního ﬁnancování dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční dopravou. Jak si vysvětlujete snahu
o jeho porušení?
„Tuto smlouvu podepsali česká vláda, ministerstvo ﬁnancí,
ministerstvo dopravy a hejtmani všech krajů v roce 2009. Stát
se zde zavázal ročně přispívat krajům až do roku 2019 částku
2,6 miliardy Kč, která se postupně každý rok zvyšuje o inﬂaci.
Memorandum bohužel nemá právní závaznost, přesto je to
vůči ostatním partnerům jasný závazek, na jehož základě kraj
podepsal smlouvu s dopravcem. Ovšem nic nenasvědčuje
tomu, že by chtěl stát tento slib dodržet. Již ve druhém roce
platnosti dohody ministerstvo ﬁnancí částku nenavýšilo
o slíbenou inﬂaci a nyní přichází dokonce s tím, že by krajům
slíbenou dotaci nedalo vůbec. Z celkové sumy, kterou měl
Ústecký kraj obdržet, jsme zatím dostali jen třetinu.“
Dokončení na str. 2

Ž

áci a studenti škol v Ústeckém kraji, ale také zájemci
z řad veřejnosti, využili příležitosti prohlédnout si krajský úřad
i prostory obvykle nepřístupné,
tedy den otevřených dveří Krajského úřadu Ústeckého kraje,
který se uskutečnil ve čtvrtek
19. května. Na čtyři stovky

školáků přivítala v zasedacím
sále zastupitelstva hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová.
„Těší mě, že jste v takovém
počtu projevili zájem o fungování krajského úřadu,“ přivítala
žáky hejtmanka a vysvětlila jim
funkci orgánů kraje. V zasedací
místnosti si pak návštěvníci

mohli vyzkoušet hlasovací
systém zastupitelstva. Pro děti
byla připravena vědomostní
soutěž podle projektu Po stopách Praotce Čecha. Odpovědi
na otázky o Ústeckém kraji
všichni odevzdali na sekretariátu hejtmanky. Vítězný školní
kolektiv získá jako hlavní ce-

nu školní výlet do Hřenska.
V rámci dne otevřených dveří
se mohli návštěvníci podívat
na stanoviště krizového řízení,
do jednací místnosti rady, do
pracovny ředitele úřadu a hejtmanky, do videokonferenční
místnosti nebo si třeba prohlédnout hejtmanský řetěz.

Terezínská tryzna 2011: Modlitby za oběti nacismu
Terezín - Pietního aktu se
v neděli 15. května dopoledne
zúčastnili nedělní návštěvníci
Malé pevnosti, několik desítek
bývalých vězňů terezínského
koncentračního tábora a nejvyšší představitelé naší země.
Přítomni byli rovněž velvyslanci 25 zemí Evropy a dalších
kontinentů. Věnec Ústeckého
kraje položili hejtmanka Jana
Vaňhová, radní Jana Ryšánková
a ředitel Krajského vojenského

velitelství plk. gšt. Rostislav
Domorák. V hlavním projevu
terezínské vzpomínkové akce
promluvil prezident České republiky Václav Klaus, jež mimo
jiné zdůraznil nutnost vzít si
z tragických a smutných dějin
ponaučení pro budoucnost.
Terezínskou tryznu ukončily
křesťanská a židovská modlitba
a sbor z Verdiho Requiemu
v provedení Děčínského pěveckého sboru.

Jana Vaňhová
s prezidentem České
republiky Václavem Klausem

Pozvánka do Ústeckého kraje
Farmářské trhy

(25. 6. – nám. 1. máje). Vždy výbor): Fotograﬁe našich bývav sobotu od 8 - 12 hodin.
lých šampiónů, autogramiády
současných, soutěže o cestu
na olympijské hry v roce 2012,
Sportovní hry
V kempu Jordán v Opárně výstava trofejí a další exponáty.
na Litoměřicku se 20. - 23. 6.
uskuteční již IX. Sportovní Hledáme nové hvězdy
hry Ústeckého kraje uživatelů
služeb domovů pro osoby se
Oblíbené Severočeské farmář- zdravotním postižením.
ské trhy pořádané spol. Artiﬁcium Bohemicum pod patrona- Žijeme Londýnem
2. ročník akce Českého
cí Ústeckého kraje pokračují Od 13. do 18. června bude na atletického svazu a Ústeckého
v Ústí n. L. (4. a 18. 6. v parku na Mírovém náměstí v krajském kraje Atletika pro děti se vrací
Severní terase), v Mostu (11. 6. městě výstava Žijeme Londý- na Městský stadion v Ústí - Buna Hipodromu) a v Chomutovu nem (pořádá Český olympijský kově. Pod názvem Staň se

atletickou hvězdou se tu chystají závody pro děti a školáky
s unikátními atletickými sadami. Jedna z nich bude předána městu Teplice. Zahájení
2. června v 9 hodin.
Plamen mladých hasičů
V pátek 17. června bude v 15
hodin zahájeno ve Sportovním
areálu v Kotlině ve Varnsdorfu
krajské kolo mladých hasičů –
Hra Plamen. Dvoudenní soutěž
podporuje Ústecký kraj a je
zároveň přehlídkou celoroční
činnosti hasičského dorostu.
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Zástupce hejtmanky Pavel Kouda o roční aktualizaci ratingu

Z jednání rady
Na 77. zasedání Rady Ústeckého kraje (2. volební období)
18. května její členové mimo jiné projednali:
Využití komunálních odpadů
Rada nesouhlasí s vyhrazením si posuzování záměru Energetické využití komunálního odpadu (EVKO) Most - Komořany Ministerstvem životního prostředí ČR. MŽP si sice dle
zákona může vyhradit posuzování vlivů na životní prostředí
v odůvodněných případech, ale radě nejsou známy v tomto
případě žádné důvody pro převzetí posuzování záměru, který
se úzce dotýká našeho kraje, ministerstvem. Rada upozorňuje
MŽP, že atrahováním posuzování vlivů na životní prostředí
u tohoto záměru nezbytně dojde k překročení zákonných
lhůt pro vydání stanoviska, které bylo již v závěrečném stavu
přípravy k jeho vydání.
Certifikáty Páteřní škola
Rada rozhodla o udělení certifikátu
Páteřní škola Ústeckého kraje: 1. Vyšší
odborné škole ekonomické, sociální
a zdravotnické, Obchodní akademii,
Střední pedagogické škole a Střední
zdravotnické škole, Most, 2. Gymnáziu
Teplice, 3. Vyšší odborné škole a Střední škole, Varnsdorf,
4. Podkrušnohorskému gymnáziu Most. Všechny školy jsou
příspěvkovými organizacemi kraje a prokázaly, že splňují
parametry Páteřní školy ve všech bodech uvedeného programu.
V kraji má tedy zmíněný certifikát již jedenáct škol.
Projekt Žijeme Londýnem
Rada Ústeckého kraje vzala na vědomí návrh aktivit projektu Žijeme Londýnem, jenž kraj podpořil ze svého rozpočtu
a bude realizován ve spolupráci s Českým olympijským
výborem. Aktivity jsou rozdělené do čtyř fází: – Olympismus
v kraji (termín duben 2011 - červenec 2012), Ústecký kraj
ve Velké Británii (termín realizace červenec - srpen 2012),
Ústecký kraj v olympijském Londýně (červenec - srpen 2012)
a Olympiáda zpět v kraji (srpen - říjen 2012).

Navštívili nás

Na snímku z terasy ústecké Větruše
je vlevo náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Karel Konečný
Ústí nad Labem - Do našeho
kraje zavítala návštěva zastupitelů Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem hejtmana Karlem Konečným. Na
krajském úřadě přijal hosty
náměstek hejtmanky Ústeckého kraje Arno Fišera. Při
pracovním setkání se hovořilo
o oblastech a problematice,
která je společná oběma krajům. Oba náměstci s doprovody diskutovali o zdravotnictví, o sociální oblasti
a o problematice čerpání peněz z EU. Hosté pak jako
praktickou ukázku ojedinělých
aktivit v rámci cestovního

ruchu našeho kraje navštívili
uhelné safari v lokalitě povrchového lomu společnosti
Czech Coal a Chrám chmele
a piva v Žatci. Vedle náměstka
hejtmana Moravskoslezského
kraje Karla Konečného byl
v delegaci člen rady kraje Josef
Babka a předseda finančního
výboru Karel Kuboš. Za Ústecký kraj hosty doprovázeli
Oldřich Bubeníček, předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Stanislav Rybák, předseda kontrolního výboru. Setkání iniciovaly kluby KSČM zastupitelů
obou krajů.
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Národní rating za rok 2010: Aa1.cz
R

ada kraje projednala na
svém zasedání 18. května
také zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje v loňském roce,
tak, jak ji zpracovala ratingová
společnost Moody´s Investors
Service. Jak jsme dopadli?,
ptáme se zástupce hejtmanky
Pavla Koudy (na snímku), jenž
má v gesci mimo jiné právě
ekonomiku, tedy hospodaření
kraje.
„V radě jsme neměli ke zprávě
zásadnějších připomínek, vše
bylo v pořádku. V rámci roční
aktualizace jsme znovu obhájili
nejvyšší rating, tedy Aa1.cz. Jak
odborníci z Moody´s říkají,
národní rating udělený Ústeckému kraji odráží obezřetné

rozpočtové hospodaření kraje,
které mu pomohlo zachovat
solidní provozní výsledky, dostatečné ﬁnanční rezervy a nízkou úroveň zadlužení i přes
panující nepříznivé ekonomické
podmínky. A výhled ratingu
hovoří za vše: je stabilní.“ Ve
zprávě, kterou společnost MIS
také zveřejnila, je rovněž psáno:
„Celkově dobré řízení rozpočtu
Ústeckého kraje je ještě podpořeno komplexním a transparentním ﬁnančním výkaznictvím
včetně tvorby víceletých rozpočtových výhledů. Finanční
výkazy kraje také podléhají
pravidelné kontrole prováděné
Ministerstvem ﬁnancí ČR.“
Pavel Kouda: „Přezkoumání
hospodaření a udělený rating

Aa1.cz budou samozřejmě zveřejněny také ve výroční zprávě
Ústeckého kraje a samotný
diplom od Moody´s Investors

Service převezmu oﬁciálně spolu
s paní hejtmankou na nejbližším
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. To bude 29. června.“

kované ekologie. V rámci projektu Blíž k přírodě ﬁnancovaného společnosti NET4Gas
(nynější obchodní název Transgas Net) vznikne u Cínovce
a později i na rašeliništi U jezera
a na Velkém tetřevím tokaništi
ve východním Krušnohoří soustava několika stovek dřevěných
přepážek. Ty budou znovu
zadržovat vodu, začne narůstat
vrstva rašeliny a do zmíněných
oblastí se tak vrátí původní
ekosystémy. Jak řekl na setkání
realizátorů projektu s novináři
náměstek hejtmanky Ústeckého
kraje Arno Fišera, obnova životního prostředí a péče o něj patří
Zleva Jan Nehoda, jednatel NET4Gas, náměstek Arno Fišera k prioritám kraje. Konkrétně
v oblasti východní části Kruša zástupkyně ředitele krajského úřadu Monika Zeman

ných hor musíme zastavit negativní změny v ohrožených
ekosystémech, podporovat evropsky významná stanoviště
a druhy v tzv. Ptačí oblasti
a revitalizace rašelinišť přispěje
také k lepší retenční schopnosti
krajiny a tedy k prevenci proti
možným povodním. Všechna tři
zmíněná rašeliniště jsou zahrnuta do seznamu mezinárodně
významných mokřadů Ramsarského výboru (po vzniku samostatné ČR byl ustaven v roce
1993 Český ramsarský výbor.
Na našem území je vyhlášeno
dvanáct významných mokřadů,
nejnovějšími jsou Krušnohorská rašeliniště z r. 2006, jediná
v Ústeckém kraji).

Obnova rašelinišť

Krušné hory - Na téměř dvaceti hektarech rašeliniště na
Cínoveckém hřbetu v Krušných
horách byla vloni zahájena
revitalizace původního přirozeného prostředí několika druhů

unikátních živočichů a rostlin.
Je výsledkem realizace úkolů
z Memoranda Ústeckého kraje
se společností RWE Transgas
Net a občanským sdružením
Daphne ČR – Institutem apli-

Hrozí vládní likvidace
regionálních železnic?
Dokončení ze str. 1
Na základě tohoto memoranda uzavřel kraj s Českými
drahami desetiletou smlouvu
o zajišťování dopravní obslužnosti. Jaký dopad bude mít tato
situace na obchodní vztah kraje
s tímto dopravcem? Uvažuje
kraj o rušení některých spojů?
„Ústecký kraj by se ocitl ve
svízelné situaci. Jízdní řády
jsou vytištěné, vlaky objednané
a pracuje se na modernizaci
železnice, vše dle plánu. Jakékoli nedodržení ﬁnančního
závazku ze strany ministerstva

ﬁnancí by znamenalo ohrožení
dopravní obslužnosti. Zatím
nám ministerstvo neposlalo
žádnou oﬁciální informaci,
ve které by ministr zdůvodnil
zamýšlené kroky. O rušení
železničních tratí tedy před
oﬁciálním stanoviskem ministerstva neuvažujeme, ale nebudeme čekat se založenýma
rukama, jak se ministr ﬁnancí
rozhodne. Budeme dopisem
o záměru ministerstva informovat starosty měst a obcí
v našem kraji. Další kroky hodláme koordinovat i s Asociací
krajů ČR.“
Na původních rašeliništích budou zadržovat vodu nové přepážky…

tentokrát v Chomutově

N

ezaměstnanost, kriminalita, extremismus a doprava, to byla témata, která si
zvolili starostové okresu Chomutov na setkání s hejtmankou Ústeckého kraje Janou
Vaňhovou. To se uskutečnilo
17. května v zasedacím sále
místní radnice, kde hejtmanku
přivítal primátor Chomutova
Jan Mareš.
Setkání bylo součástí dalšího
z pravidelných hejtmanských
dnů, které se konají vždy v jednom z okresů Ústeckého kraje.
Hejtmanku na jednání doprovodili odborníci kompetentní
k zmíněným oblastem, vedoucí
odborů krajského úřadu, ale
i ředitel kontaktního pracoviště
Chomutov Úřadu práce Prokop
Sýkora, Jaroslav Peleška, ve-

doucí územního odboru Policie
ČR Chomutov či ředitelka destinační agentury Krušné hory
a.p.s. Kateřina Suchá. V úvodu
předala hejtmanka Vaňhová primátorovi dar kraje – požární
stříkačku s příslušenstvím pro
výcvik hasičů na Střední škole

energetické a stavební v Chomutově.
„Ústecký kraj se snaží v rámci své působnosti podpořit příchod nových investorů do kraje. Do Ústeckého kraje v roce
2010 přišlo sedm nových investorů a zaměstnalo přes ti-

síc lidí. V průmyslové zóně
Triangle se momentálně staví
tři nové závody,“ připomněla
hejtmanka Vaňhová v diskuzi
o nezaměstnanosti. Starostové
se také zajímali o možnost využití nezaměstnaných na veřejně
prospěšné práce a o projekty
podpořené EU. V bloku o kriminalitě informoval vedoucí
místní policie o statistikách kriminality v okrese Chomutov,
upozornil ale, že v rámci úspor
by měl být snížen stav policistů
o dvacet, což je velikost jednoho
oddělení. V rámci povídání o dopravě se starostové především
zajímali o opravy silnic a zachování dopravní obslužnosti.
Petr Šmíd, obec Hrušovany:
Hodnotím dobře zvolená témata
i podněty, které zde zazněly,
je však na politicích na jiných

úrovních, aby něco změnili.
Bohužel my sami jsme v těchto
věcech bezzubí. Oceňuji však
diskuzi; jak se říká, nejdříve je
nutné vědět, pak měnit.
Valérie Marková, obec Měděnec: Oceňuji příležitost setkat
se s ostatními starosty na regionální úrovni, což je přínosem
pro dobrou spolupráci. Společnou diskuzí nad vybranými

tématy se dozvíme víc, můžeme
sdílet připomínky ostatních kolegů z praxe.
Radek Štejnar, Jirkov: Hejtmanský den hodnotím pozitivně,
dozvěděli jsme se nové informace například o nezaměstnanosti. Oceňuji také možnost
setkat s ostatními starosty, a že
vedení Ústeckého kraje přijelo
sem za námi.
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Díváme se na školství
Dva gymnazisté z Pirny

Blahopřání Davidu Lupáčovi

S radním Radkem Vonkou jsme vyfotili oba stážisty na ochozu hejtmanství
v krajském městě. Lukas má brýle a Moritz tedy kostkovanou košili…
Ústí n. Lab. - Lukas Müller a Moritz Köhler, dva praktikanti z deváté
třídy dvojjazyčného Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně, absolvovali
v druhé polovině května na Krajském
úřadě Ústeckého kraje povinnou stáž.
Tu žákům zajistil radní Radek Vonka,
který má v kompetenci regionální rozvoj, cestovní ruch a evropské projekty.
„Jsem moc rád, že můžeme přeshraniční spolupráci se Saskem i konkrétně s bilingvidním gymnáziem posílit

výměnou žáků. Oba chlapci byli celých
14 dní zařazeni do odboru regionálního
rozvoje, kde se zaměřovali na cestovní
ruch a vytvářeli pozvánku do našeho
kraje pro své německé spolužáky“,
vysvětlil krajský radní. Ve středu 18.
května směli dokonce navštívit jednání
Rady ÚK, aby poznali, jak probíhají
důležitá setkání vedení kraje. Praxe
jim skončila koncem minulého týdne,
kdy prezentovali svou vlastní práci
a završili tak celou stáž.

Poděkování hejtmanky Jany Vaňhové a radního Petra Jakubce, který má v gesci oblast školství, mládeže a tělovýchovy, vítězi Davidu Lupáčovi

Ústí n. Lab. - Vítěz celostátního kola
soutěže pro mladé tvůrce webových
stránek JuniorErb David Lupáč přijal
gratulaci a poděkování za reprezentaci
kraje od hejtmanky Jany Vaňhové

a radního pro oblast školství Petra
Jakubce. Vítězství v republikovém
kole vybojoval díky internetovému
projektu Kam na Litoměřicku. Osmnáctiletý David studuje třetím rokem
na Střední škole elektrotechniky
a spojů v Ústí nad Labem obor Informační technologie a na hejtmanství
přišel v doprovodu ředitele školy

Pavla Valáška. Projekt „Kam na Litoměřicku“ reprezentuje dosud nejrozsáhlejší práci Davida Lupáče
v internetové oblasti. Poskytuje přehledné turistické informace z regionu,
na kterých se mohou podílet i sami
návštěvníci. Ve volném čase se věnuje
kinematograﬁi. Jeho snem je studovat
obor kamera na FAMU.

Oblast sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb Společnost přátelská rodině:
Deset certiﬁkátů od kraje a mateřských center
se obracejí na ministerstvo
Ústecký kraj - Síť mateřských
center a Ústecký kraj udělily
certiﬁkáty Společnost přátelská rodině pro organizace
s krajskou působností. Zástupci oceněných společností, ale
také řada maminek s dětmi,
se sešli na ústeckém výletním
zámečku Větruše. Nominováno
bylo deset organizací, ocenění
v podobě certiﬁkátu si nakonec
odnesly všechny. V odborné
porotě zasedla také radní
Ústeckého kraje Jana Ryšánková, která rovněž předávala

ocenění. Součástí doprovodného programu byly odborné
prezentace, Sváťovo divadlo
nebo workshopy (dílna ručního
papíru, vyrábění korálkových
ozdob, tkalcovský stav ad.).
Kampaň je od roku 2004
a oceňuje ty, kteří ulehčují
život rodin s dětmi opatřeními,
která dosud nejsou u nás stále
běžná – bezbariérový vstup
a pohyb, rodiny s dětmi vítány,
nekuřácké prostředí, rodinné
slevy pro jakkoliv početnou
rodinu, podmínky trvale udr-

žitelného života. Oceňováni
jsou i zaměstnavatelé, kteří
poskytují svým zaměstnancům podmínky pro slaďování
rodinného a pracovního života:
umožňují rodičům využít
zkrácené úvazky či ﬂexibilní
pracovní dobu, podporují možnost sdílených pracovních úvazků, zaměstnávají rodiče po rodičovské dovolené, umožňují
rodičům s malými dětmi pracovat z domova či poskytují jinou
formu podpory na pracovišti
rodičům s malými dětmi.

V Centru krizové intervence Spirála: vedoucí centra Zuzana Lešková a radní Jana Ryšánková
(vpravo)
Ústí n. Lab. - Členka Rady
Ústeckého kraje Jana Ryšánková zorganizovala setkání
poskytovatelů sociálních služeb k problematice ﬁnancování
sociálních služeb. Jednalo se
o apel a protest vůči ministerstvu práce a sociálních věcí
(MPSV), které svými kroky již
přímo ohrožuje existenci některých poskytovatelů sociálních
služeb v kraji. Představitelé
Ústeckého kraje, měst, obcí
a zástupci neziskových organizací se společným otevřeným
dopisem obrátili na ministra
práce a sociálních věcí ČR
Jaromíra Drábka. Jeho ministerstvo totiž oznámilo pozastavení příjmu individuálních
projektů na zajištění vybraných
druhů sociálních služeb v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Jedná se o velmi vážnou záležitost,
která může mít velké negativní

dopady. V Ústeckém kraji se
jedná konkrétně o 46 poskytovatelů, kteří zajišťují 84 sociálních služeb, počet zaměstnanců
v těchto službách v rámci projektu je 626 osob a souhrnně se
jedná o 7 062 klientů,“ uvedla
radní Ryšánková. Omezení
ﬁnancí ze strany MPSV pro
poskytovatele sociálních služeb
by se dotklo nejen samotných
sociálně potřebných, ale i provozovatelů služeb. Účastníci
budou v tlaku na MPSV dále
pokračovat a nevyloučili ani
uspořádání protestních a nátlakových akcí. Další postup závisí na reakci ministerstva.
Radní Jana Ryšánková a předseda sociální komise krajské
rady Tomáš Kříž se v této
souvislosti zajímali o provoz
Centra krizové intervence Spirála ve Skoroticích v Ústí n. L.
Centrum nabízí azyl a služby pro klienty vystavené do-

mácímu násilí, k tomu je vybaveno přiměřenou ubytovací kapacitou a je jediným pracovištěm tohoto druhu v Ústeckém kraji. Vedoucí centra
Zuzana Lešková představila
služby centra, mezi které také
patří práce terénního krizového
týmu dvanácti dobrovolníků,
zajišťujících na profesionální
úrovni psychosociální pomoc
osobám zasaženým mimořádnou událostí. „Velmi oceňuji
práci terénního krizového
týmu, který přichází přímo za
lidmi, kteří se ocitli v tíživé
situaci. Členové týmu odvedli
velmi záslužnou práci napří- Na jednom z workshopů akce Společnost přátelská rodině
klad při loňských povodních na
Děčínsku,“ uznale pochválila Ocenění:
práci terénních pracovníků Rodinné centrum Medvídek – Benešov n. Pl., Mateřské centrum Korálek a Retro
paní radní. Ujistila, že Ústecký
Cofee z Bohušovic n. O., Středisko knihovnických a kulturních služeb – Chomutov,
kraj bude nadále vyvíjet tlak
Restaurace Slunce – Kadaň, Mateřské centrum Permoníček – Krupka, Rodinné
na MPSV, aby bylo zachováno
centrum Mozaika – Lovosice, Softex NCP, s.r.o. – Most, Aqua studio Orca – Teplice
ﬁnancování individuálních proa Mateřské centrum Broučci – Ústí n. L.. - Neštěmice.
jektů.
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Mladí zemědělci u Přemysla Oráče
Stadice - Na svátek Přemysla,
tedy v pondělí 16. června, se
uskutečnilo u Pomníku Přemysla Oráče a na Královském
poli ve Stadicích již 7. Setkání
zemědělců Ústeckého kraje.
Letos bylo věnováno mladé
zemědělské generaci, která
vyrůstá na osmi středních školách zřizovaných krajem. Jak
zdůraznil v úvodu krajský radní
pro oblast školství Petr Jakubec, žáci ze škol se zaměřením
na zemědělství, lesnictví, potravinářství a další obory umějí
u práce přemýšlet a stávají se
z nich opravdoví odborníci.
Ty kraj i trh práce v každém
případě potřebuje. Organizátoři setkání, mimo jiných
i z Krajské agrární komory,
připravili pro zemědělskou
mládež také několik odborných
i ryze sportovních disciplín.
Přetahovalo se lanem, soutěžilo
se v ruční dojení mléka a k nejnapínavějším kláním patřilo
válení balené slámy. Své umění
předvedli v orbě, stříhání ovcí

Setkání zemědělců zahájil u Přemyslova pomníku radní pro Arno Fišera u soutěžících netradiční zemědělské disciplíny – válení balíků slámy. Vpravo je
školství Petr Jakubec. Médiím také připomněl, že máme v kraji předseda Krajské agrární komory František Loudát.
nejstarší zemědělskou školu – 160letou SŠZaZ v Děčíně - Libverdě.
poblahopřál vítězným školním
nebo kování koní i opravdoví městek hejtmanky Arno Fišera týmům v soutěžích zručnosti
mistři řemesla. V druhé části ocenil práci našich škol. Připo- a síly – prvenství patřilo žákům
stadického pondělního odpo- mněl, že zemědělství, lesnictví ze Střední školy zahradnické
ledne položili hosté květiny i ochrana životního prostředí a zemědělské A. E. Komerse
k Přemyslovu pomníku a ná- patří k prioritám kraje. Na závěr z Děčína - Libverdy.

Nad Labem a ve vodě
Kolečka se nepolámala ani oráčům s koňmi, ani s nejmodernější technikou…

Most v Trmicích opět v provozu

Vaňov - Klidná labská hladina
mezi břehy Vaňova a termálních
lázní v Brné poblíž krajského
města byla místem nedávného
metodického cvičení ve speciálních technikách záchrany lidí
z vodního toku. Nasazeny byly
vrtulníky Armády ČR a Letecké
záchranné služby, plavidla poříčního oddělení Policie ČR,
vodních záchranářů z Českého
červeného kříže i dalších složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje.
Mimořádnou ukázku předvedla
také osádka vodního vznášedla.
A samozřejmě hlavní byli

Křešice - Tzv. most Metal
v Trmicích, který byl v havarijním stavu poté, co sloužil jako
spojka při výstavbě dálnice D8,
se dočkal kompletní rekonstrukce a byl slavnostně otevřen
za účasti radních Ústeckého
kraje Jiřího Šulce a Reného Budjače. Ústecký kraj převzal most
do svého vlastnictví od města
Trmice a do jeho rekonstrukce
investoval 70 milionů ze svého
rozpočtu. Jeho zprovoznění řeší především krátké napojení
průmyslových závodů a jejich
zaměstnanců podél okresní silnice na dálnici D8. „Kvalitní
komunikace, perfektní dopravní

lidé: zachránci i zachránění ze
jmenovaných složek IZS nebo
třeba i z Horské služby Krušné
hory. Květnové zdokonalovací
cvičení s názvem Voda 2011
– Labe potvrdilo, že i v tomto
prostředí jsou letečtí a vodní
záchranáři připraveni a vědí,
co je nutné udělat pro záchranu
životů našich občanů. Dodejme
ještě, že námětová akce, na
kterou byli pozváni v rámci
přeshraniční spolupráce také
kolegové ze saské Pirny, se
mohlo uskutečnit díky perfektní a nezištné podpoře TJ
Vaňov. Děkujeme!

infrastruktura, služby kolem silnic, po tom všem volají naši
motoristé a také ﬁrmy a výrobní
podniky odsud z kraje. Právě
jim jsme touto stavbou vyšli
vstříc. A já doufám, že obdobně
nám vyjde vstříc ŘSD a napne
veškeré své síly do dostavby
dálnice, na kterou tady v kraji
všichni netrpělivě čekáme,“ řekl
radní kraje a poslanec PČR Jiří
Šulc. Rekonstrukce probíhala od
25. května 2010 a letos 1. ledna
bylo povoleno předčasné užívání mostu, jelikož zhotoviteli,
Vodohospodářským stavbám
s.r.o. Teplice, se podařilo zkrátit
dobu stavby.

Křešice jsou ochráněny před povodněmi
Křešice - V Křešicích na Litoměřicku byla v květnu zprovozněna protipovodňová opatření (PPO), která jsou součástí
celkové ochrany dolního Labe
v Ústeckém kraji. Náklady představují takřka 195 mil. korun.
Celková délka ochranných hrází

činí přes 2,3 km a obec Křešice je
jimi ochráněna před dvacetiletou
vodou. Do ochrany celého dolního toku Labe se pak v průběhu
let 2006 - 2013 investuje cca 2,27
miliardy korun. Stavba začala na
jaře 2009. Katalyzátorem pro
její zhotovení byla katastrofální

povodeň v roce 2002 a další
v roce 2006. Pomocí ochranných
zdí, které jsou tvořeny podzemní
a nadzemní částí, se tak zamezí
zalití obce vodou.
Za Ústecký kraj se akce
k otevření protipovodňových
opatření v Křešicích zúčastnil

krajský radní a poslanec Jiří
Šulc a Oldřich Bubeníček,
předseda výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost. Akce se uskutečnila za účasti ministra zemědělství Ivana Fuksy a generálního ředitele Povodí Pásku drží Jiří Šulc, spolu s ním je vlevo duchovní otec projektu
radní René Budjač a generální ředitel VHS Oldřich Řáha
Labe Tomáše Vaňka.

Informujeme vás
Vznik krajských poboček Úřadu práce ČR se uchazečů o zaměstnání nijak nedotkne
Z

ákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu
práce České republiky, došlo
k 1. dubnu 2011 ke zřízení Úřadu práce
ČR. Tvoří jej generální ředitelství,
krajské pobočky a krajská pobočka pro
hlavní město Prahu. Součástí krajských
poboček jsou kontaktní pracoviště,
kterých má krajská pobočka ÚP v Ústí
n. Lab. devatenáct. V Ústeckém kraji
jsou i ve všech obcích s rozšířenou
působností, kde byly původně úřady
práce. Ředitelem Úřadu práce ČR
krajské pobočky v Ústí nad Labem byl
jmenován Ing. Oldřich Malý.
Pro uchazeče o zaměstnání se tímto
novým uspořádáním nic nemění. Dál

budou docházet na stejná kontaktní pracoviště a budou v kontaktu se stejnými
zprostředkovatelkami. Aktivní politika
zaměstnanosti bude i nadále realizována
ve stejném rozsahu na kontaktních pracovištích. Žádosti o příspěvky v rámci
APZ budou vyřizovat pracoviště
v místech, kde bývaly úřady práce,
tedy na kontaktním pracovišti v Ústí
nad Labem, Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích.
Naopak se úřady práce dostanou blíže
k samosprávám měst a obcí. Každé
kontaktní pracoviště má svého ředitele,
který je se samosprávou příslušné obce
v kontaktu.

Už dnes se dá hovořit o úsporách. Jen
v rámci Ústeckého kraje se sníží počet
zaměstnanců úřadu práce o více než 50 lidí.
To však uchazeči o zaměstnání nijak nepocítí. Jedná
se především o technicko
administrativní zajištění provozu úřadu. Další úsporu
představuje centralizace materiálního zabezpečení úřadu. Dojde také k výraznému
posílení kontroly nelegálního zaměstnávání osob. Kontrolní činnost
ÚP bude prováděna krajskými pobočkami.
Tím se pravomoc kontrolorů rozšíří za
hranice bývalých okresů. Jestliže do břez-

na letošního roku například nedosáhli
kontroloři z mosteckého úřadu práce na
ﬁrmy, které nelegálně zaměstnávaly lidi
z Mostecka v jiném okrese,
od dubna už to tak není.
Kontroloři krajské pobočky
v Ústí nad Labem mohou
kontroly provádět v rámci
celého kraje. Tím se výrazně
zvýší účinný dopad kontroly.
Dojde k efektivnějšímu potírání nelegální práce a tím
samozřejmě k zamezení zneužívání sociálních dávek lidmi, kteří práci nepřiznávají.
Věřím, že důsledkem bude i snížení míry
nezaměstnanosti v kraji. Z evidence úřa-

du práce zmizí lidé, kteří jen čerpají
sociální podporu, ale ve skutečnosti pracují
načerno. Postupně by také mělo dojít
k posílení počtu kontrolorů úřadu práce.
Na kontrolu klademe velký důraz. V rámci
Ústeckého kraje připravuji jednání s Policií ČR a městskými policiemi jednotlivých
měst, které by se měly na kontrolách
rovněž podílet.
Regionální projekty spoluﬁnancované
Evropským sociálním fondem budou
realizovány krajskou pobočkou. Jedná
se o projekty pro region Mostecka: Práce
pro každého, Rodina a práce, Podpora
zaměstnanosti v sociálně vyloučených
lokalitách, Kredit – Sociální ekonomika

na Mostecku, Restart – Most a Mikroregiony Mostecka – Budoucnost patří
kvaliﬁkovaným. Pro region Děčín:
S podporou za prací na Děčínsku
a Společnou cestou za prací. Pro region
Chomutov projekt Restart – Chomutov,
pro region Louny: Restart – Louny.
Celokrajskými projekty jsou: V padesáti
nekončíme, První šance i mladým bez
vzdělání, Cesta dlouhodobě evidovaného
uchazeče o zaměstnání a Restart pro
okresy Ústí, Děčín, Litoměřice, Teplice.
V přípravné fázi je celokrajský projekt
Práce bez překážek. Žadatelem a příjemcem bude nadále Úřad práce ČR.
Oldřich Malý
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Cestovní ruch a turistika

Novohradská (ne)obyčejná pouť
na jimlínském zámku se vydařila
mách, dámy a pánové v dobových kostýmech. Děti zaujal
vystoupeními žonglér Půpa.
Návštěvníci pouti mohli zavítat i do volně přístupných
prostor zámku, jako byly
varrensbachovské stáje, expozice hospodářství a zámecká
kuchyně a reprezentační sály.
V jednom z nich byla instalována výstava o bitvě u Rakovníka roku 1620. Mnoho příchozích také neváhalo vystoupat

po 77 schodech klikatým schodištěm na zámeckou věž a užít
si pěkný výhled do krajiny.
Novohradskou pouť navštívila
i hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová a radní Jana
Ryšánková.
„Na zámek Nový Hrad jezdím moc ráda a s potěšením
Většina akcí zámeckých slavností se odehrávala na prvním
zaznamenávám, že si tuto lonádvoří, ale i jinde v rozlehlém zámku
kalitu oblíbilo již velké množství návštěvníků,“ řekla nám
hejtmanka.

Jana Vaňhová s četníkem z prvorepublikové pátrací stanice
a ředitelem Muzea Louny Bedřichem Štauberem
Jimlín - Zámecké slavnosti ve
stylu třicátých let na zámku
Nový Hrad v Jimlíně u Loun
se o víkendu 14. - 15. května
naprosto vydařily. Na dva a půl
tisíce návštěvníků si pro oba
dny užívaly pestrý program
i vcelku příznivé počasí. Zámek Nový Hrad, který je ve
správě Ústeckého kraje, je letos

po rozsáhlých rekonstrukcích
poprvé přístupný veřejnosti po
celou turistickou sezónu.
Stánky řemeslníků, atrakce
pro děti, občerstvení, hudební
program, vystoupení žongléra
i kouzelníka rámovala a doplňovala atmosféra předválečné
republiky – četníci a vojáci
v prvorepublikových unifor- Mezi spoustou soutěží pro děti bylo i malování na dané téma…

Staří známí v Národním muzeu
Praha - O datu 13. května roku
722 nic moc nevíme, poněvadž
Přemysl Oráč byl jen mytickou
postavou nejstarších českých
dějin, ale rozhodně přesně
více vše o datu 7. července
2011. Ten den bude naposledy
otevřena v pražském Národním
muzeu výstava Staré pověsti
české. Řada postav mýtů, bájí
a pověstí spojených s historií
naší země pobývala na území
dnešního Ústeckého kraje.
A tak není divu, že za maketou
staročeského hradiště na průčelí historické budovy muzea
se v několika sálech znovuotevírají nejstarší české dějiny

a nechybějí samozřejmě ani
praotec Čech a hora Říp,
Přemysl Oráč a Stadice a další postavy a ověření vládci
slavných rodů. Jak jsme již
řekli, počátky české státnosti
lze vysledovat tady u nás, na
severu Čech, a tak je logické,
že Ústecký kraj se stal jedním
z partnerů Národního muzea
při organizování této grandiózní výstavy. Začala vloni
v říjnu a naposledy se otevře ve
čtvrtek 7. července, tedy hned
po svátečních dnech Cyrila
a Metoděje a mistra Jana Husa,
dalších slavných osobností našich dějin. Výstava poučí kaž-

dého, tu s nadsázkou, jindy
s humorem a někdy je třeba
zapřemýšlet a dostat se do toku
dějin. Dozvíte se, že Přemysl to
zvoral, Teta kazí Libuši nebo že
Bivoj se ocitl v kancích. Můžete
vystoupit na památnou horu
Říp, kácet modly zasoutěžit si
a pobaví se tu především děti..
Při návštěvě Prahy navštivte
historickou budovu Národního
muzea, která se 8. července na
několik let uzavře a dočká se
po 120 letech opravdu generální rekonstrukce. Rozsáhlá
expozice je také pozváním
ostatních návštěvníků k prohlídce právě Ústeckého kraje,

jenž je kolébkou české státnosti
a Bránou do Čech. Kromě
výstavy Staré pověsti české
si můžete v Národní muzeu
samozřejmě prohlédnout také
stálé expozice, jimž dominují
sbírky pravěkých dějin Čech,
Moravy a Slovenska, mineralogické, paleontologické i antropologické exponáty. Plné
vstupné je 150 korun, několik
druhů slev, rodinná vstupenka
pro dva dospělé a tři děti přijde
bratru na 250 korun. Kousek
pod muzeem, na Václavském
náměstí, dáte za pár deci sladké
vody a přismažené křidýlko…
ani to nechtějte vědět…

Kejklíř všechny v několika blocích upřímně pobavil

Aktuality • Informace
Vítězství na TOURMAP 2011

Praha - Již po osmé se konal
12. - 15. května mezinárodní festival map a průvodců
TOURMAP. Porotci v tomto
ročníku posuzovali více než
700 turistických map a průvodců. V kategorii „Mapy
a atlasy s turistickým obsahem
českých krajů, regionů a obcí“
získal nový soubor map Ústeckého kraje první místo. Mapy
jsou v měřítku 1:100 000
a do soutěže je přihlásil Ústecký kraj ve spolupráci
s nakladatelstvím Freytag &
Bernd. Soubor vydaný pod

hlavičkou a jednotným designem projektu Brána do
Čech je kamínkem v mozaice
marketingových aktivit zmíněného projektu. „Do dalšího
ročníku hodláme přihlásit
novinku Turistický průvodce
aneb Nejzajímavější a nejkrásnější místa v Ústeckém
kraji, který již měsíc po distribuci do informačních center
Ústeckého kraje je společně
s mapami velice žádaným artiklem,“ uvedl radní Ústeckého
kraje pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Radek Vonka.

Dvě ceny EDEN

V jednom ze sálů je velká část expozice věnována povolání Přemysla Oráče ke kněžně …a to dokonce s horoskopem, jenž se vztaLibuši na Vyšehrad…,
huje k údajnému „pamětnímu“ dni

Česká republika - Pátý ročník prestižní soutěže o Evropskou destinaci nejvyšší kvality – EDEN 2011 (European
Destinations of Excellence)
– zná vítěze. V rekordní konkurenci 26 přihlášených destinací z celé České republiky
zvítězilo Slovácko s Baťovým

kanálem. Za Ústecký kraj
bodovalo Žatecko s Chmelařským muzeem a Chrámem
chmele a piva, oceněn byl
i litoměřický destinační management. Všech 26 destinací
zapojených do soutěže hodnotila porota složená se zástupců
CzechTourism, ministerstva
pro místní rozvoj, ministerstva životního prostředí,
Asociace turistických regionů
ČR, Národního památkového
ústavu, Českého vysokého
učení technického a Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.
Finálovou pětku posuzovala
přímo v terénu.

Soutěž fotografů

Výstava Staré pověsti české je v budově
pražského Národního muzea otevřena
ještě o červencových svátcích!
Malí Bivojíčci (ale jen do 120 cm výšky) si mohou vyzkoušet, jaké to je nosit „kance“

Zaostřeno na Bránu – tak
se jmenuje velká fotosoutěž,
která nedávno odstartovala.
Máte svá oblíbená místa?
Víte, kde se nafotí to, co by
záviděl i profesionál? Chcete
se podělit se svými zážitky
z výletů? Lákají vás zajíma- www.branadocech.cz a pak
vé ceny? Neváhejte a za- už jen vkládejte fotograﬁe,
registrujte se na stránkách hlasujte a těšte se na výhru!
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Uznání z Gloria musaealis
roudnické galerii

jsou v červnu na řadě další příspěvkové organizace: v sobotu
3. června Oblastní muzeum
v Litoměřicích a Galerie moderního umění v Roudnici n. L.,
neděle 4. června bude patřit již
osmé muzejní noci v Oblastním
muzeu Chomutov a od 15 hodin
až do půlnoci se připravují na
návštěvníky v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

Praha - Jedno z uznání 9. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis získala Galerie
moderního umění v Roudnici
nad Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje. Bylo jím
Zvláštní ocenění poroty v ktg.
Muzejní výstava roku 2010 za
expozici vrcholných děl saského malíře Hanse Hesseho,
která byla na přelomu roku
v roudnickém kostele Narození
Panny Marie. Pašijový cyklus
připravili ředitelka muzea Alena Potůčková a Jiří Brodský
spolu s kolektivem architektů,
scénografů a restaurátorů. Slavnostního závěru soutěže se
v Pantheonu Národního muzea
v Praze zúčastnila také krajská
radní Jana Ryšánková. Řekla
nám: „Pro každého zřizovatele je
radostí a zadostiučiněním, když
jeho organizace získá takové
prestižní ocenění. Jsem ráda, že
si této zajímavé výstavy všimla
nejen veřejnost, ale i odborná
porota. Dík patří ředitelce Aleně
Potůčkové, která se svým týmem
neztrácí entusiasmus a přináší do
galerie stále nové nápady. Závěrem bych chtěla pozvat do Roudnice nad Labem všechny, kteří
mají zájem o moderní umění. Za
rodinné stříbro galerie můžeme
zcela jistě označit soubor 60
obrazů Antonína Slavíčka a naše
sbírky zde doplňují díla tak
význačných umělců, jakými jsou
Emil Filla, Jan Zrzavý, Václav
Špála nebo Kamil Lhoták.“

Pavel Kulhavý z Polep a Petr
Laryš z Děčína. Blahopřejeme!
I květnová křížovka ukrývá
v tajence otázku. 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, oddělení tiskových informací, Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, elektronickou
poštu adresujte na sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Vše nejpozději
do středy 15. června. Přidejte
heslo „Křížovka“; i v mailech
uvádějte úplnou adresu!

Záběr po ﬁnále Gloria musaealis (zleva): Jan Brodský, autor výtvarného řešení prezentace
a tiskovin k výstavě, Andrea Turjanicová, kurátorka galerie, Jana Ryšánková, radní Ústeckého
kraje, Alena Potůčková, ředitelka GMU, Jiří Brodský, restaurátor a jeden z autorů výstavy, Marie
Lutková, ekonomka galerie, Václav Kvis, vedoucí instalační skupiny galerie

Festival muzejních nocí
Ústecký kraj - Do VII. ročníku
festivalu pořádaného po celé
republice od května až do 11.
června se zapojuje i Ústecký
kraj. Ten je zřizovatelem dvanácti příspěvkových organizací
v oblasti kultury, z nichž je 6
muzeí a 4 galerie, které jsou
ve své podstatě muzei umění.
Tyto organizace patří mezi nejvýznamnější kulturní subjekty
s bohatými sbírkovými fondy.

Po květnových muzejních nocích v Galerii Benedikta Rejta
a Oblastním muzeu v Lounech,
Regionálním muzeu Teplice

Křížovka o ceny

T

ajenkou minulé křížovky
byla otázka Které čtyři
cyklostezky jsou v Ústeckém
kraji páteřními. Šikovní luštitelé si odpověď našli na
krajském webu nebo odpověď
znali sami od sebe, ostatním se
omlouváme, že nám z článku
tato informace vypadla. Těmi
Ajo, Ala,
amo, Em,
Ene

Český
bavič

Kofeinový
nápoj

České
ženské
křestní
jméno

stezkami jsou Labská, Ohře,
Ploučnice a Krušnohorská
magistrála. Z došlých správných odpovědí jsme vylosovali
pětici luštitelů, kteří od nás
obdrží pěkné ceny. Jsou jimi
Marie Henzlová z Loun, Petra
Myšková z Ústí nad Labem,
Jaroslav Kolář z Bechlína,

Iniciály
fyzika
Einsteina

Švédský
obchodní
řetězec

Kožní
onemocnění

Česnek
(španělsky)

Římsky
501

Jednotka
elektrického
proudu

Stavební
materiál

Set

Hrnec
(angl.)

Nástroj
k sečení

Zvětšovací
sklo

Osobní
zájmeno

Ty
(4. pád)

Pomatenost

2. díl
tajenky

Netopýr
(angl.)

Líc
(opak)

Fotokvíz

N

a fotograﬁi minulého
soutěžního fotokvízu byl
bývalý větrný mlýn na Františkově vrchu u Huntířova. Hezké
dárky posíláme třem vylosovaným soutěžícím, jsou jimi Jiří
Kareš z Mostu, Jitka Buřičová z Rumburku a Michal
Fišer z Roudnice n. L. Dnes
je na snímku pozdně barokní
sousoší
jednoho
z českých
zemských
patronů
se dvěma
a n d ě l y,
které naleznete
v jedné
z malých
obcí v západní části našeho kraje.
Kvalitní regionální kamenosochařská práce z druhé poloviny 18. století byla po 250
letech v takovém stavu, že
se jeho záchrana odehrála
obrazně jen za minutu dvanáct.
A protože se jednalo o náročné
restaurátorské práce, byly tyto
přeneseny do atelieru res-

taurátora. Ústecký kraj vlastníkovi sousoší – obci – v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje poskytl dotaci
v roce 2008 na první etapu
restaurování ve výši 187 tis.
Kč a následně ještě v r. 2010
dotaci ze stejného programu
na dokončení
konče restaurování ve
výši 223
?
VÍZ
FOTOK
Kč.
? tisíce
Prostřední
náročnou
e t a p u
z
velké
části hradil stát.
Náklady
na restaurování celého sousoší pak přesáhly 950 tis. Kč.
Poznáte o kterého světce se
jedná a kde se sousoší nachází?
Odpovědi posílejte do středy
15. června 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
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Šikovné ruce dětí, výstava
keramiky ZUŠ Neštěmice. Až do
14. 6. v budově W. Churchila 3.
Můj prostor, výstava stejné školy do 27. 6. v budově v ul. Velká
Hradební 49.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Květomluva – květohra, do
19. června. Výstava o rostlinách
v bájích, pověstech, pohádkách
a hudbě.
Tajemství zahalené tmou, do
19. června. Lidská duše ukrytá
v tmavých jeskyních z pohledu
moderní archeologie.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Patrik Hábl – Snozřivosti, až
do 26. června. Hlavním tématem
a inspirací je pro autora krajina,
ovšem krajina spíše tušená,
zvnitřněná, abstraktní.

Jiří Novák – V pohybu, od 24. 6.
do 31. 7. Výstava v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně
Marii v Litoměřicích.
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Kolébky a kočárky, do 19. 6.
Zavzpomínejte si na nedávnou
minulost spolu s kočárky a kolébkami ze soukromé sbírky
M. Šormové.
Kdo si hraje, nezlobí, až do září
2011. Keramika Jolany Novotné
a jejích žáků, batikované obrazy
od výtvarnice Žanety Vaňkátové.
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Galerijní den a noc aneb Galerie vzhůru nohama! 3. června,
akce konaná v rámci VII. ročníku
Festivalu muzejních nocí.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Plátna pro velké černé oči, do
18. června. Cikáni v díle Míly
Doležalové

Obec
v Itálii

1. díl
tajenky

Sada

Adamova
družka

Zlato
(špan.)

Polibek

Krátká
upoutávka

Speciﬁkace
dokumentu

Lidové
milice

Jm. herečky
Farrow

Spojené
státy

Chemická
značka
radia

Dobře
- 2. stupeň

Ostrovní
stát
Město
v Coloradu
v USA

Vodní
živočich

Oblak

4. díl
tajenky
Shromáždění
zástupců
lidu

Útočiště

Slovenské
národní
povstání

Dva

Iniciály
švédského
spisovatele
Larssona

Římsky
1000

Anglický
zápor

Extáze
(slangově)

Setkat se
(angl.)

Trumfy

Solmizační
slabika

Dravý
pták

Nést
- 1. os., č.
množného,
hovorově
Angl. křestní jm.

Dějiště Romea a Julie

Český
reformátor

Pán (špan.)

Hovorový
název pro
jistý druh
omáčky

3. díl
tajenky

Solmizační
slabika

Český
hrad

Plošná
jednotka

Pozice

To (angl.)

Nanosekunda

5. díl
tajenky

Univ. Palackého v Ol.
Unif. Java
Object
Inic. atletky
Kašpárkové
Slanina
Obyvatel
ČR
Zvratné
zájmeno

Plastika

Torzo
lodi

Sportovní
značka

Chem. zn.
hliníku
Španělská
předložka
Mzda

Babička
(něm.)

Dlouhohrající deska

Spojka

Okay

Strojní části
vozů

Chem. zn.
křemíku

Open
order

Domácky
Lolita

Název
hlásky Ř

Foglarova
postava

Roztroušená
skleróza

Jméno
zpěvačky
Destinové

Nositel
dědičnosti

Psychedelická droga

Dolní tok
řeky
Apurimac

Součást
hiphopu

Hovorový
souhlas

100 arů

Soupeř
v lásce

Německý
souhlas

Plavidlo

Kovový
prvek

A
(latinsky)

Mlít
- 1. osoba

Evropský
parlament

Travnatá
oblast
mírného
pásu
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