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Slovo hejtmanky
Prázdniny jsou tady!

J

e tomu již 224 let, kdy si
od doby nařízení Josefa
II. mohou děti užívat léta
plnými doušky. S příchodem
července ožívají dětské duše očekáváním, protože začínají velké letní prázdniny
a zasloužené volno. Pro školáky znamená poslední červnový den také začátek malých či velkých dobrodružství.
Není to náhodou, že se
v období léta a prázdnin odehrávají ty nejzajímavější příběhy. Proč by si jinak slavný
francouzský autor Jules Verne vybral tento námět do
jednoho ze svých románů.
Prázdninový výlet hlavních
hrdinů se nečekaně protáhl na
dlouhé dva roky plné zážitků,
napětí, přátelství a nakonec
i šťastného závěru.
Všem dětem bych ráda
popřála po vzoru Vernova románu spoustu malých i velkých zážitků, nezlomná přátelství a hladký návrat do
školních lavic bohatší o nezapomenutelná prázdninová dobrodružství. Hezké prázdniny,
ny, děti!

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

ročník 10

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Tradiční Den záchranářů a dary za miliony korun
L

etošní prezentace jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje a dalších organizací
a sdružení, které pomáhají
lidem v těžkých chvílích, byla v areálu mosteckého Autodromu plná techniky, obětavých lidí a také trochu nejistého
počasí. Byla neděle 19. června
a mezi zdravotnické záchranáře, profesionální i dobrovolné hasiče, policisty, vojáky,
kynology i třeba k ukázkám
práce saské policie nebo leteckých a vodních záchranářů
se přišly podívat stovky Mostečanů i návštěvníků z dalších
oblastí kraje. Jeho hejtmanka
Jana Vaňhová Den záchranářů
v Centru bezpečné jízdy Polygonu Most oﬁciálně uvedla
a hned začala předávat dary.
Pokračování na str. 4

Regionální železniční doprava je zachráněna. Zatím.
Ú

steckému kraji hrozilo,
že na řadě lokálních tratí
utichne železniční provoz. Ministr ﬁnancí Miroslav Kalousek
chtěl zredukovat nebo dokonce
zrušit příspěvek na regionální
železniční dopravu. Nakonec,
zdá se, ministerstvo ﬁnanční

Pět tisíc tun pro lom Bílina

prostředky krajům pošle v pl- ty železniční dopravy, kterou
né výši. První otázka pro hejt- nám účtují České dráhy. Kraj
hradí dopravci ročně téměř půl
manku Janu Vaňhovou zní:
miliardy korun, přičemž zhruba
Jak rozhodnutí ministerstva 217 mil. Kč přispívá stát.“
vnímáte?
„V případě, že by ministerstvo Jak proti tomuto záměru bojorozhodlo jinak, znamenalo by val Ústecký kraj?
to cílenou likvidaci vlakových „Celou záležitost jsme projedspojů v našem kraji. Jsem velmi návali na Asociaci hejtmanů ČR
ráda, že pan ministr nakonec a následně společně apelovali
přehodnotil situaci a rozhodl se na ministerstvo ﬁnancí, aby svůj
uhradit příspěvek na železniční záměr přehodnotilo. Podle nás
dopravu v plné výši, jak slíbila šlo o záměrnou snahu státu odebývalá vláda Jana Fischera. Do- brat krajům schválené ﬁnance
tace státu totiž pokrývá velkou a zaplnit černou díru ve státní kačást z celkové prokazatelné ztrá- se na úkor krajů, obcí i občanů.“

Není to však poprvé, co vláda
uvažovala o zrušení tohoto
příspěvku. Čím si to vysvětlujete?
„Stát vyplácí krajům dotace
na základě memoranda o zajištění stabilního ﬁnancování
dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční dopravou.
Memorandum bohužel nemá
právní závaznost. Ministerstvo
ﬁnancí namísto toho, aby se
zaměřilo na předražené státní
zakázky, bezmyšlenkovitě škrtá
jednotlivé položky rozpočtu,
které mohou mít fatální dopad
na život v našem kraji.“

Jaké dopady by mělo krácení
příspěvků na regionální železniční dopravu?
„Ústecký kraj by se ocitl ve
svízelné situaci, protože na
základě memoranda se státem
uzavřel s Českými drahami desetiletou smlouvu o zajišťování
dopravní obslužnosti. Máme
přislíbeno nasazení nových vlaků, přičemž největší vlna by
měla proběhnout letos. Jakýkoliv zásah ministerstva by
znamenal ohrožení dopravní
obslužnosti v kraji.“
Děkujeme za rozhovor.

Projekt Žijeme Londýnem zavítal i do našeho kraje
Pod strojem KK 1300 jsme vyfotografovali hejtmanku Janu
Vaňhovou spolu s dalšími hosty ceremoniálu
Duchcov - Prezident ČR Václav Klaus uvedl 6. června oﬁciálně do provozu nové rypadlo
KK 1300. Slavnostního aktu
poblíž Duchcova se zúčastnila
také hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová a řada dalších hostů. Rypadlo pro těžbu
skrývkové zeminy vyprojektovala ﬁrma NOEN a. s., vyrobila
teplická akciová společnost
PRODECO a investor a nový
majitel – Severočeské doly a.s.
Chomutov – je nasadí v příštích
desetiletích do lomu Bílina,
kde je vysoce výhřevné nízkosirnaté uhlí. Stroj KK 1300

přišel na více než půldruhé
miliardy korun a do každého
z jeho korečků třináctimetrového kolesa se vejde 1300 litrů
zeminy. Rypadlo je vysoké 53
metrů, dlouhé 180 metrů a váží
téměř 5000 tun!
Rypadlo stavěly několik let
desítky specialistů a dělníků
na montážním místě Jana nedaleko Duchova. Je po téměř
dvaceti pěti letech prvním kolesovým velkostrojem postaveným v naší zemi a po přesunutí
do Dolů Bílina bude pracovat
na nově vloženém skrývkovém
řezu v severní části lomu.

Ústecký kraj - Olympijský oheň
Her XXX. Olympiády vzplane
v Londýně 27. 7. 2012 a až do
12. 8. bude pak město na Temži
patřit nejlepším sportovcům naší planety. Velký komunikační
a výchovný projekt Českého
olympijského výboru Žijeme
Londýnem zavítal v červnu rovněž do Ústí nad Labem a dalších
měst kraje (Roudnice, Louny
Na snímku jsou zleva veslař Václav Chalupa, náměstkyně ústeckého primátora
a d.), kde se například představil
Zuzana Kailová, lyžařka Květa Jeriová-Pecková, kanoista Martin Doktor,
originální červený londýnský
náměstek hejtmanky Arno Fišera a Petr Procházka (kanoistika)
„doubledecker“. Odpoledne se
na Mírovém náměstí v krajském
městě zúčastnil také náměstek představitelé našeho olympij- jekt Žijeme Londýnem podpo- ČR. Až do příštího roku budou
hejtmanky Ústeckého kraje ského hnutí a řada bývalých ruje také Ústecký kraj a napří- následovat další akce rozdělené
Arno Fišera, mezi hosty byli úspěšných olympioniků. Pro- klad rovněž Asociace krajů do čtyř etap.
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Z jednání rady
Ve středu 15. června jednali členové Rady Ústeckého kraje
na 79. zasedání (3. volební období):
Závěrečný účet 2010
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 bylo v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí přezkoumáno Ministerstvem financí ČR. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého
kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Kraj do Evropského seskupení
Rada vzala na vědomí záměr účasti Ústeckého kraje na založení Evropského společenství pro územní spolupráci. Účast
musí schválit ještě zastupitelstvo. Kraj by se mohl stát členem
Evropského seskupení pro územní spolupráci spolu s Libereckým a Karlovarským krajem a se Svobodným státem Sasko
(SRN) a Dolnoslezským vojvodstvím (Posko).
Certifikát Páteřní škola
Rada Ústeckého kraje rozhodla o udělení certifikátu „Páteřní
škola Ústeckého kraje“ Střední škole řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkové organizaci. V žádosti z 10. května t.r. škola prokázala, že splňuje parametry Páteřní školy ve
všech bodech uvedeného programu.
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Mladí, šikovní a perspektivní
Ústí nad Labem - Dvacet žáků
středních odborných škol Ústeckého kraje si koncem května
vyslechlo poděkování za vzornou reprezentaci kraje z úst radního pro školství, mládež a sport
Petra Jakubce. Mladí studenti
se shromáždili v zasedacím sále
Krajského úřadu Ústeckého
kraje, kde pro ně bylo připraveno ocenění za jejich účast
v celostátních kolech odborných
soutěží. Všichni ocenění získali
ve svých oborech, mezi které
patří např. obráběč kovů, krejčí, cukrářka či graﬁka, první
místa. „Vaše výborná umístění Úspěšným středoškolákům poděkovali za reprezentaci kraje
a úspěch předznamenává vaši radní Petr Jakubec (vlevo) a vedoucí odboru školství, mládeže
budoucí, věřím, že neméně a tělovýchovy krajského úřadu Štěpán Harašta

Doubice a Dolní Poustevna mají „Skleněnou popelnici“!

Ústecký kraj a společnost EKOKOM, a. s. V rámci projektu
Uprostřed je starosta obce Doubice Martin Schulz s vítěznou bylo v roce 2010 zakoupeno
cenou; předal mu ji náměstek hejtmanky Arno Fišera (vpravo)
a instalováno dalších 416 kon-

tejnerů na tříděný odpad v celkové hodnotě 3 miliony korun.
V roce 2010 obyvatelé Ústeckého kraje průměrně vytřídili
31,9 kg odpadu, z toho 18 kg
papíru, 6,7 kilo plastů a 7,2
kilogramů skla.
Obce: 1. Doubice, 2. Staňkovice, 3. Libčeves, 4. Lobendava,
5. Chudoslavice, 6. Staré Křečany, 7. Vrbičany, 8. Vědomice,
9. Horní Podluží, 10. Žitnice.
Města: 1. Dolní Poustevna,
2. Česká Kamenice, 3. Krásná
Lípa, 4. Úštěk, 5. Litoměřice,
6. Chomutov, 7. Velký Šenov,
8. Mikulášovice, 9. Ústí nad
Labem, 10. Cítoliby.

Ústecký kraj - Počátkem června byly slavnostně vyhlášeny
výsledky soutěže měst a obcí
Ústeckého kraje ve třídění odpadů „Skleněná popelnice
2010“. Vyhlašovatelem soutěže
je tradičně Ústecký kraj, záštitu
nad celou akcí převzala jeho
hejtmanka Jana Vaňhová. Mezi
dvacítkou nejlepších bylo devět
obcí a měst z Děčínska! Ceny
předávali na výletním zámečku
Větruše náměstek hejtmanky
Arno Fišera a předseda výboru
pro zemědělství, životní prostředí a venkov Antonín Terber
spolu s Monikou Zeman, zástupkyní ředitele krajského úřadu.
Vítězové obdrželi poukázku na
herní prvky, které budou za
odměnu sloužit obyvatelům vítězného města a obce.
Soutěž je součástí projektu
„Intenziﬁkace odděleného sběru
a zajištění využití využitelných
složek komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky
v Ústeckém kraji“, který společně již šestým rokem zajišťuje

a spolupráce Unipetrolu s Ústeckým krajem je podpora
principů udržitelného rozvoje.
„Chceme být pro Ústecký kraj
stabilním a spolehlivým partnerem. Cítíme, že jako jeden
z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu neseme spoluzodpovědnost za jeho udržitelný
rozvoj,“ uvedl Artur Paździor,
generální jednatel společnosti
Unipetrol RPA.

Přistoupení do o. p. s. ČŠ
Radní doporučili ZÚK rozhodnout o přistoupení mezi zakladatele obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko o. p. s.,
a to dodatkem k zakládací listině. Tato obecně prospěšná společnost byla založena v říjnu 2001. Zakladatelé obecně prospěšné
společnosti jsou Národní park ČŠ, Město Krásná Lípa a ZO
Českého svazu ochránců přírody – Tilia.

Aktuality • Informace
Obec přátelská rodině Byl vyhlášen
4. ročník soutěže Obec přátelská rodině.
Jejím cílem je motivovat obce a města
k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem
o realizaci prorodinných aktivit na místní
úrovni. Bude se hodnotit, jak se vychází
vstříc dětem, rodičům a prarodičům. Přihlášky do 31. července; na odměnách bude vyplaceno celkem
7 mil. Kč. Například první cena v ktg. měst nad 50 tisíc obyvatel
bude rovný milion! Přihláška a podrobné podmínky soutěže na
www.obecpratelskarodine.cz.
O spolupráci se Srbskem Memorandum o porozumění
mezi Ústeckým krajem a čtyřmi institucemi z Republiky Srbské podepsala nejvyšší představitelka kraje, za srbskou stranu
zástupci měst (opštin) Vršac a Bela Crkva a dále ředitelka
Regionálního centra pro sociálně-ekonomický rozvoj pro území
Banátu a ředitel tamního Národního úřadu práce. Pokračuje tak
spolupráce navázaná během projektu v loňském roce za podpory
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Česko jede a náš kraj s ním Ve Velkých Karlovicích se uskutečnila konference s názvem Česko jede. Odborníci na cestovní
ruch a dopravní experti diskutovali o rozvojových aktivitách,
možnosti jednotného cykloturistického značení a souvisejících činnostech. Jelikož
je Ústecký kraj nejaktivnější
ze všech krajů v přípravě
cyklostezek, měli zde zástupci
odboru regionálního rozvoje
prezentaci na téma „Specifika
dálkových tras v Ústeckém kraji“. V kraji budou čtyři páteřní
cyklotrasy (Labská stezka, Krušnohorská magistrála, Cyklostezka Ohře a Ploučnice).
Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří V Měděnci na
Chomutovsku se uskutečnil workshop s podtitulem Cesta
na Seznam světového dědictví UNESCO, součást programu
Ziel 3 / Cíl 3. Šlo o další z řady akcí, které propagují záměr
přiblížit montánní památky Krušnohoří k zápisu na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví. Projekt vznikl ve
spolupráci Ústeckého kraje se saskými partnery a je financován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj: Investice do vaší
budoucnosti.
Pietní vzpomínka v Lidicích
Dne 10. června tomu bylo
69 let, kdy došlo k tragické
lidické události. Pietního aktu
se v sobotu 11. června zúčastnila i hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová a položila věnec u společného
Hrobu mužů, kterých tehdy nacisté při vyhlazovací akci na
místě popravili 173. Věnce a kytice k lidickému hrobu položilo
na devadesát delegací.

Termíny Severočeských
farmářských trhů
v prvním prázdninovém
měsíci
Ústí nad Labem: Sobota 2. 7. od 8 - 12 hodin
u OC FORUM, prostranství před kostelem,

Most: Sobota 9. 7. od 8 - 12 hodin na Hipodromu,
Chomutov: Sobota 23. 7. od 8 - 12 hodin, na Nám. 1. máje.

úspěšnou, kariéru. Jsem si jistý,
že své dovednosti a znalosti
budete rozvíjet i nadále a tím
přispějete k rozvoji našeho
kraje,“ řekl žákům Petr Jakubec.
Mimo jiných byli oceněni
také studenti Střední školy
zemědělské a ekologické v
Žatci, kteří v rámci projektu
Životní prostředí dělá školu –
Žákovská enviromentální s.r.o.
získali se svou ﬁktivní ﬁrmou
Arborea 1. místo v mezinárodním kole. Každý z oceněných
si odnesl pamětní list a drobný
dárek. (Jména všech oceněných
studentů jsme zveřejnili v naší
tiskové zprávě z 25. května na
krajském webu.)

Pohár, vlastně „skleněná popelnice“, pro město Dol. Poustevna

Zástupci většiny obcí a měst se spolu s organizátory vyfotografovali u Větruše

Dvoumilionový dar od Unipetrolu RPA
Litvínov - Společnost Unipetrol
RPA uzavřela 31. 5. smlouvu
o spolupráci s Ústeckým krajem
a poskytne kraji na rok 2011
dar ve výši 2 mil. Kč. Peníze
kraj využije na programy či
akce, na které jsou poskytovány
finanční prostředky z krajského
rozpočtu, nebo jejichž realizaci
kraj podporuje jiným způso- prostředí, zaměstnanosti, zdrabem. Půjde zejména o aktivity votnictví, sociální sféry a vzděv oblastech ochrany životního lávání. Cílem těchto aktivit

Radní ocenili obnovené soutěsky
Hřensko - Členové Rady Ústeckého kraje v rámci svého
výjezdního zasedání na Mezné, v Národním parku České
Švýcarsko, navštívili také obě
hřenské soutěsky, Divokou i Edmundovu. Všichni byli příjemně
překvapeni, v jakém stavu soutěsky jsou, přestože je loni
v létě poničila přívalová vlna.
Jedno z nejkouzelnějších míst
Českého Švýcarska je na turisty
připraveno. Do soutěsek je pozval starosta Hřenska Josef
Černý. Připomněl, že do obnovy
zničené turistické infrastruktury
už bylo investováno přes 20 milionů, z nichž hlavní část poskytlo
formou dotace ministerstvo pro
místní rozvoj. Přesto ale bude
potřeba ještě velkou část financí
vynaložit, aby zde turisté našli
stejný komfort jako před rokem.
„Ústecký kraj daroval obci
Hřensko 150 tisíc na odstranění nejvážnějších povodňových

Při návštěvě soutěsek kolem radních
zrovna plula jedna z lodí.
Sezóna je tu v plném proudu!
škod, dalších 1,2 milionu korun
získala obec naším prostřednictvím díky veřejné sbírce
a darům firem. Těší mě, že se
prací pana starosty a dalších
podařilo Edmundovu soutěsku
otevřít už na Velikonoce, i když
některé vybavení je jen provizorní. Soutěsky jsou místem,

kam se ráda a pravidelně vracím
a kam zveme také návštěvy.
Věřím, že současná turistická
sezóna bude pro celé Hřensko
úspěšná,“ řekla během návštěvy
hejtmanka Jana Vaňhová.
Také radní pro regionální rozvoj a cestovní ruch Radek Vonka
zdůraznil význam místa. „Rada

kraje navštívila Hřensko a soutěsky právě proto, aby podpořila
rozvoj turistiky v této oblasti
po loňských povodních, které ji
citelně zasáhly. Celá destinace
České Švýcarsko je pro Ústecký
kraj dobrou vizitkou a soutěsky
patří k tomu nejlepšímu, co nabízí,“ vysvětlil radní Vonka.
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Ústecký kraj navštívili členové bruselské komise ENVE
Ú

stecký kraj byl v polovině června hostitelem studijní návštěvy členů komise ENVE. Ta je
součástí Výboru regionů
v Bruselu, tedy poradního
orgánu Evropské unie. Do
kraje je pozvala hejtmanka
Jana Vaňhová, která zastupuje náš kraj právě ve Výboru regionů a je rovněž
členkou ENVE.
Komise ENVE je poradním
orgánem VR v oblasti klimatických změn, energií z obnovitelných zdrojů, zabývá se rovněž
problematikou výzkumu a technologií pro výrobu energií
nebo záležitostmi odpadového
hospodářství. Delegaci komise
ENVE tvořili radní a představitelé regionů či velkých měst
z Velké Británie, Skotska, Irska,
Polska, Belgie, Francie, Švédska, Estonska a Portugalska.
Jedenáct členů komise ENVE
za účasti dalších odborníků
z oblasti energetiky a rekultivací a zástupců Ústeckého kraje
si dopoledne prohlédli těžbu
hnědého uhlí v dole Nástup
v Tušimicích. Ročně se ho zde
pro potřeby výroby elektřiny
a tepla vytěží 12 milionů tun
a zásoby dolu se odhadují do
roku 2035. V obci Březno,
která leží v těsném sousedství
povrchového hnědouhelného
dolu, se přesvědčili o dobré
spolupráci mezi obcí a těžební
společností. Starosta Zdeněk
Valenta všem představil obec,
která zvítězila v soutěži Vesnice
roku 2010 Ústeckého kraje; leží
sice na velkých zásobách uhlí,
ale svoji existenci si uhájila.
Je to příklad úspěšné ochrany
obce před postupující těžbou
uhlí. Dnes má Březno 1 300
obyvatel.
Na Mostecku se potom členové ENVE seznámili s postu-

První zastavení na vyhlídce nad dolem Nástup Tušimice. Zleva jsou Xavier Desgain (Belgie), Michel
Lebrun (Belgie), Jana Vaňhová, Jean-Louis Joseph (Francie) a Manuel Frexes (Portugalsko)
Skupina studijní delegace u skrývkového rypadla

V nové hale budoucí turbíny 660 MW
pem rekultivací a resocializací
obnovené krajiny po těžbě
uhlí. Takovým příkladem jsou
vinice v okolí Mostu na rekultivované půdě nebo dostihové závodiště Hipodrom Most
a tamní autodrom. Delegace
z Bruselu měla možnost v závěru jednodenního programu
vidět nejmodernější a nejúčinnější elektrárnu v České
republice – v Ledvicích. V současné době se tu staví nový

Hosty z Bruselu přivítal v Březně jeho starosta Zdeněk Valenta (uprostřed)

660 MW blok. Hosté z komise
ENVE si v doprovodu elektrárenských expertů prohlédli
novou halu a vyjeli také na
nejvyšší stavbu ČR – z výšky
135 metrů si prohlédli celý
areál ledvické elektrárny a díky perfektní viditelnosti zhlédli hezký kus našeho kraje.
Hejtmanka pak v informačním
středisku EL zahájila výstavu
fotograﬁí P. Záhorce, M. Kukly
a R. Stacha.

Doprava

V saském Sebnitz nejen o dopravě
2,5 milionu eur. V jednání se
diskutovalo o možném spojení Pohled ze 135 metrů nad terénem byl pro každého úchvatnou podívanou…
Moldavy a Holzhau či výstavbě
úseku Langburkersdorf - Lobendava. Tématem byla užší spolupráce při realizaci společného
projektu informační podpory
rozhodování při krizových si- Výsledky soutěže o značku „Regionální
tuacích (tzv. krizový portál) potravina Ústeckého kraje“ za rok 2011
a racionálnější využití vozidel Z devíti možných kategorií, do kterých mohli
a lékařů záchranných zdra- potravináři přihlašovat své výrobky, bylo nakovotnických služeb na obou nec obsazeno sedm kategorií. Sedm výrobků
stranách hranic. Hejtmanka z celého našeho regionu má tak právo užívat
Jana Vaňhová také seznámila značku, která je v našem článku. Celkově se do
zemského radu M. Geislera se druhého ročníku přihlásilo 51 výrobků od 18
systémem schvalovacích řízení žadatelů. V jednotlivých kategoriích hodnotivětrných elektráren v ČR a do- telská komise složené ze zástupců Ministerstva
hodla se s ním, že obě strany zemědělství ČR, Potravinářské komory ČR,
si budou vyměňovat aktuální Státní zemědělské a potravinářské inspekce,
stanoviska a postupy při povo- Krajské veterinární správy, Krajského úřadu
lování, stavbách či provozu Ústeckého kraje a Okresní agrární komory
alternativních zdrojů energie. Louny rozhodla o vítězích takto:
Na řadu přišla také témata
možnosti zorganizování mara- I. kategorie
– Masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas:
tónského běhu vedoucího ze
Pečené koleno bez kosti, Astur-ka, s.r.o., Charvátce,
Saska až do Národního parku II. kategorie – Masné výrobky trvanlivé:
České Švýcarsko i zkušenosti
Apetito klobáska,Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf,
s využíváním ﬁnančních pro- III. kategorie – Sýry včetně tvarohu (neobsazeno),
středků z nejrůznějších fondů
IV. kategorie – Mléčné výrobky ostatní (neobsazeno),
Evropské unie.
V. kategorie – Pekařské výrobky, vč. těstovin:
Řeznický chléb 500 g, APLICA s.r.o., Ústí nad Labem,
VI. kategorie – Cukrářské výrobky, vč. cukrovinek:
Brusinkový řez, Beatrice Křenovská, Varnsdorf,
ní. V něm v souladu se zákonem VII. kategorie – Alkoholické a nealkoholické nápoje:
komise vyloučila dva účastníky
Hrušková pálenka, Olga Syrovátková, Skršín - Chrámce,
a rozhodla o výběru nejvhodnější VIII. kategorie – Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě:
nabídky uchazeče BusLine a.s.,
Biovišňový extra džem, Olga Syrovátková, Skršín - Chrámce,
Semily, který podal ekonomicky
IX. kategorie – Ostatní:
nejvýhodnější nabídku. S vítěKnedlík v pohodě – Bramborový knedlík 500 g, Bramborárna Bukovice, s.r.o.
zem bude uzavřena smlouva.

Sedm vítězů pro rok 2011

Zleva jsou na našem snímku Michael Geisler a Mike Ruckh
Sebnitz - Hejtmanka Jana
Vaňhová navštívila saský Sebnitz a jednala tu o přeshraniční
dopravě, o společném portálu
krizového řízení a dalších
akcích vzájemné spolupráce.
Společného jednání s německými partnery se zúčastnil i starosta Dolní Poustevny Miroslav
Jemelka, za německou stranu
zemský rada okresu Saské

Švýcarsko Michael Geisler
a starosta Sebnitz Mike Ruckh.
Na vlakovém nádraží ve zmíněném městečku byla prioritní otázkou obnova vlakového
spojení mezi oběma příhraničními obcemi. I německé dráhy
chtějí mít jistotu, že železniční
spojení bude fungovat alespoň
dvacet let, už kvůli zvažovaným investicím ve výši přes

Na Lounsku-západ bude jezdit BusLine
Ústí n. L. - Na červnovém 78.
zasedání Rady Ústeckého kraje
vzali její členové na vědomí
protokol o otevírání obálek
s nabídkami, protokol o posouzení kvaliﬁkace a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek

veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou – oblast Lounsko
-západ“ formou otevřeného říze-
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Tradiční Den záchranářů a dary za miliony korun
Pokračování ze str. 1
Ty byly poděkováním za práci složek IZS při ochraně našich
životů a majetků, a to samozřejmě nejen při stále častěji se
opakujících povodních. Sym-

bolické šeky vždy na 2,2 milionu korun dostali pro nákup
dalšího potřebného vybavení
a techniky ředitelé Hasičského
záchranného sboru, Krajského
ředitelství Policie Ústeckého
kraje a Zdravotnické záchranné

Šeky na 2,2 mil. Kč převzali (zleva) za Krajské ředitelství
Policie Ústeckého kraje brig. gen. Jiří Vorálek, za Hasičský
záchranný sbor ÚK plk. Roman Vyskočil a za Zdravotnickou
záchrannou službu MUDr. Ilja Deyl
požární technika. Hejtmanka tu
předala představitelům deseti
obcí Ústeckého kraje motorová
kalová nebo plovoucí čerpadla
(celkově za 97 tisíc korun)
a především motorové požární
stříkačky Tohatsu VC85BS,
přičemž hodnota každé z nich
je téměř čtvrt milionu korun.
Mezi obdarovanými byly obce
z celého kraje – z Litoměřicka
(Vrbice a Polepy), Chomutovska (Strupčice), Lounska (Slavětín a Libočany), Mostecka
(Obrnice), Děčínska (Benešov
n. Pl.), Teplicka (Hostomice)
a Ústecka (Malé Březno a Libouchec). Sumárně tedy Ústecký kraj věnoval svým „záchranářům“ jen tento den techniku
a vybavení za 8,135 milionu
korun. A největší dar přišel
hned vzápětí: ﬁrma Net4Gas,
která zajišťuje přes území našeho kraje přepravu zemního
plynu do ČR i dál do západní
Evropy a také tu občas při
Největší zájem byl mezi diváky o simulovanou dopravní nehodu, při níž byli nasazeni hasiči, výstavě plynovodů (nyní např.
zdravotníci i policisté
Gazela) naruší krajinu, věnoslužby. Zástupci 55 jednotek
Sboru dobrovolných hasičů
převzali
216
pracovních
stejnokrojů v celkové sumě
Ze zahájení letošního Dne záchranářů – vlevo je zástupce 243 tisíc korun. Před hlavním
pódiem pak přišla na řadu
hejtmanky Pavel Kouda, vedle poslanec PČR David Kádner

Hejtmanka Jana Vaňhová předává dary představitelům deseti
obcí ze všech sedmi okresů kraje
vala Hasičskému záchrannému
sboru ÚK úplně nové požární
vozidlo na podvozku Tatry 815
za osm milionů korun! Bude
sloužit mosteckému územnímu
odboru HZS, konkrétně profesionálním hasičům na stanovišti v Litvínově.

Součástí Dne záchranářů Ústeckého kraje 2011 byly také
kvízové soutěže pro děti i dospělé o znalostech práce našich záchranářů, nechyběly
školy bezpečné jízdy, hudební
představení a řada dalších programových aktivit a atrakcí.

Letečtí záchranáři na mosteckém polygonu. Později předvedli
i slaňování z vrtulníku

Díváme se na školství

Teplická Konzervatoř v novém
Teplice - Nové rekonstruované
prostory teplické Konzervatoře se
14. června slavnostně otevřely. Přestřižení pásky obstarala hejtmanka
Jana Vaňhová, asistoval jí Milan
Kubík, ředitel teplické Konzervatoře, příspěvkové organizace kraje.
Přítomen byl rovněž krajský radní
pro oblast školství Petr Jakubec.
Práce byly zahájeny v březnu loňského roku, celá rekonstrukce vyšla
na 103 miliony korun. Ke škole
přiléhající budova, která patří konzervatoři již od roku 1995, nebyla
využívána pro její velmi špatný
technický stav. Proto se vedení
kraje rozhodlo pro její rekonstrukci s cílem rozšířit prostory
této prestižní školy. V budově ve
zbrusu novém kabátě je nyní velký
sál, který bude sloužit především
jako zkušebna orchestru. Budova
je vybavena vzduchotechnikou,
prosklené schodiště s výtahem propojuje rekonstruovanou budovu se
sousedním objektem konzervatoře.
Do místa v husté zástavbě se vklí-

Slučování škol přináší
více ﬁnancí do školství
A

nila zcela nová pětipodlažní
přístavba s dalšími učebnami,
režijní místností a technickým
zázemím. Součástí stavební činnosti byla také úprava přiléhajících dvorů. Investiční akce se
uskutečnila za přispění strukturálních fondů z Regionální
rady regionu Severozápad. Dotace tvořila 92,5 % nákladů,
kraj se podílel spoluúčastí ve
výši 7,5 procenta. OÁZA, jak
studenti zbrusu novou budovu
pojmenovali, začne sloužit od
1. září 2011.

nalýzou dostupných dat
dospěl kraj k závěru, že do
roku 2015 bude proti roku 2009
ve středních školách přibližně
o 6 000 žáků a studentů méně.
Je to pokles o celou čtvrtinu,
proti roku 2002 dokonce o třetinu. Přitom síť středních škol,
kterou v roce 2001 předal stát
Ústeckému kraji, byla dimenzována na více než 40 tisíc žáků.
Bez programu páteřních škol
by byla v kraji nadbytečná více
než celá třetina z původní
kapacity středních škol.
Letos zřizuje Ústecký
kraj 68 středních a vyšších
odborných škol, přitom
v roce 2001 převzal 96
škol. Díky postupné realizaci programu páteřních
škol má dnes již 30 škol 500
a více žáků. Většinou jde o polyfunkční střední odborné školy, nelze však pominout ani 6
gymnázií. Uvedených 30 škol
pak vzdělává více než 22 tisíc
žáků v denním studiu, což je
více než polovina všech žáků
v denním studiu.
Příspěvek kraje školám je
v posledních šesti letech zhruba na stejné úrovni. Školy
však prakticky přestaly dostávat státní dotaci na učební
pomůcky, byť náklady na žáka
rostou. Například náklady na
přijímací řízení se od roku 2009
zdvojnásobily v důsledku legis-

lativních změn. Další náklady
přinášejí státní maturity. Stoupají nároky na technické vybavení včetně výpočetní techniky
a rostou náklady na energie.
Díky programu páteřních škol
se i přes klesající počet žáků
v denním studiu, a od roku
2008 rostoucí průměrný náklad
na žáka, daří zvyšovat průměrný příspěvek zřizovatele
na jednu školu. Letos činí výše
průměrného příspěvku na školu

4 329 tisíc korun. To by bez
slučování a postupného snižování počtu škol vůbec nebylo
možné. Průměrný příspěvek by
při zachování počtu škol z roku
2006 (87) činil 3 384 tisíc korun, tedy zhruba o milion korun
méně. Jestliže v roce 2012
a dalších letech nebude dále
počet škol klesat, bude výrazně
klesat průměrná výše příspěvku
na jednu školu.
Kromě přímého ekonomického přínosu programu páteřních škol je dalším efektem
výrazné snížení počtu objektů
původně využívaných pro vzdělávání. V roce 2001 převzal

Ústecký kraj v rámci delimitace obrovské množství budov,
obvykle ve špatném technickém stavu. Od roku 2004 bylo
školami a školskými zařízeními optimalizací uvolněno 76
nemovitostí, 45 objektů bylo
prodáno, 7 objektů je nyní
v prodeji či dražbě. Tyto a další
kroky představují dosud úsporu
více než 50 milionů korun.
Síť páteřních škol by měla
být připravena k září 2012, kdy
by v kraji mělo působit
45-47 jím zřizovaných
středních škol. Tím ovšem
celý proces nekončí. Další
etapou budou změny oborové nabídky výsledné sítě
škol, což zlepší využití
dobře vybavených dílen
a učeben. Určité obory vzdělání
se budou soustřeďovat do jedné
až dvou škol v každé spádové
lokalitě tak, aby se netříštily
počty žáků a školy si oborově
nekonkurovaly. Pokračovat bude i proces intenzivního využívání nově opravených a vybavených prostor a opuštění
prostor nevyhovujících a nevyužívaných.
Dosavadní zkušenosti s výsledky z realizace programu páteřních škol vedou vedení kraje k přesvědčení, že tento proces povede ke zlepšení efektivity a konečnému zvýšení kvality středoškolského vzdělávání.
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Atletikou pro radost i k medailím
Ústí nad Labem - Téměř
devět stovek dětí z ústeckých
mateřských a základních škol
si mohlo vyzkoušet na vlastní
kůži, jaké to je být atletem.
Na Městském stadionu v Ústí
nad Labem se v rámci projektu Atletika pro děti, který
podporuje Ústecký kraj, opět
konalo sportovní dopoledne.
Hejtmanka Jana Vaňhová při
něm předala další dvě speciální
cvičební sady, díky kterým se
sportování promění v zábavu.
Projekt Atletika pro děti
s podporou Ústeckého kraje se
realizuje v našem regionu již
druhým rokem.
„Projekt Českého atletického
svazu, který je postavený na
základní pohybové aktivitě
dětí, se rychle ujal. Letos si
dorazilo na stadion v Ústí
zasportovat dvakrát tolik dětí
co v loňském roce,“ připomněla hejtmanka, když přebírala sady z rukou šéftrenéra
atletické reprezentace Tomáše

Dvořáka. Sady poté putovaly
dále, jedna do rukou náměstka
hejtmanky Arna Fišery, který
je rovněž radním města Ústí
nad Labem, druhá k zástupci sportovní základní školy
v Teplicích.
Cvičební pomůcky si děti

zkoušely v průběhu celého dopoledne v areálu stadionu. Nechyběl překážkový běh, skok
do dálky, hod oštěpem a další disciplíny. Byly tu překážky v podobě zvířátek, žíněnky, obruče, štafetové kroužky
a mnoho dalšího z příjemných

a měkkých materiálů. Na malých sportovcích také bylo vidět, že si soutěže náležitě
užívají. Každé družstvo odešlo
s odměnou a na závěr se děti
hromadně fotily právě s naším
bývalým úspěšným desetibojařem Dvořákem.

Pohádkové bytosti na Novém Hradu
Jimlín - V duchu pohádkových postav, malých princezen
i pirátů se nesla oslava dne
dětí na krajském zámku
Nový Hrad v Jimlíně. Stovky
dětí, které přišly v neděli
5. června v pohádkových převlecích, přivítala hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová
a radní Jana Ryšánková a Petr Jakubec s celou družinou
v dobových kostýmech. Teplé
slunečné počasí a připravený
bohatý program přilákaly
na Nový Hrad velké množství
návštěvníků, bylo jich snad
čtyři tisíce! Rodiče doprovázeli své ratolesti oblečené
do kostýmů pohádkových
bytostí – očekávala se totiž

mimo jiné soutěž o nejlepší
masku. Na děti a jejich doprovod však čekala řada dalších
atrakcí, soutěží a zábavy.
V pravé poledne přišli přivítat
děti a jejich rodiče členové
vedení kraje. Hejtmanka Jana
Vaňhová si zatančila s dětmi
v převlecích a vyhodnotila patnáct nejlepších. Na centrální
scéně se střídali hudebníci,
divadélko a kouzelník. Děti
se mohly vyfotografovat s živým medvědem, vyrobit si
vlastní svíčku nebo vyzkoušet
své dobyvatelské umění při
obléhání hradu. Zámecká věž
nabídla krásný pohled do kraje, v zámeckém sklepení se
zase ukrýval jimlínský drak.

Cestovní ruch a turistika

Statisíce do turistického značení
Ústecký kraj - Kraj jako
každoročně vyčlenil ze svého
rozpočtu dotaci pro Klub českých turistů (KČT). Turistické
a lyžařské trasy, cyklotrasy
a hipotrasy tak letos dostanou
na řadě míst nové a lepší
značení. Turistická značka je
symbol nebo tabulka, jejímž
účelem je poskytnout turistům
informaci o směru cesty, případně též o vzdálenostech,
podmínkách průchodnosti nebo s popisy míst. Bez ní si
od konce 19. století neumíme
turistiku představit. Kromě
pěších tras jsou v poslední
době značeny též trasy pro
cyklisty, běžkaře a jezdce na
koních. Ústecký kraj od roku

ILUSTRAČNÍ FOTA: ZUZANA PANSCHABOVÁ

2003 ﬁnančně podporuje na
svém území tuto aktivitu,
která je od dob založení
v kompetenci Klubu českých
turistů.
„Jsem rád, že Ústecký kraj ze
svého rozpočtu letos vyčlenil
800 tisíc korun pro Klub
českých turistů s působností

v našem regionu na výdaje
spojené s udržováním a obnovou turistického značení,“ řekl
Radek Vonka, krajský radní
pro cestovní ruch a regionální
rozvoj. Z dotace tak bude
obnoveno 750 km pěších tras
včetně údržby nebo výměny 80
směrovníků, 25 stojanů s ma-

pami, označeno a zrevidováno 60 km jezdeckých tras
a 1 450 km cyklotras, které
budou osazeny 250 kusy nových značek. Součástí revizí
tras je i prořezávání křovin
pro bezpečnou průchodnost,
opravy lávek, zábradlí, zamezení eroze půdy apod.

Tip na výlet
Ústecký kraj - Doba letních
prázdnin a dovolených láká
každého z nás k rodinným
výletům nebo k toulkám přírodou. Zajímavé možnosti hned
celé série výletů se nabízejí při
plavbě lodí Porta Bohemica 1
(www.labskaparoplavba.cz).
Na cestě po Labi z Litoměřic
do Ústí nad Labem a zpět jsou
zastávky v Lovosicích, Píšťanech a Velkých Žernosekách.
Například Píšťany nabízejí
vodní sporty, půjčovnu lodí
i koupání na Žernoseckém
jezeře. Z Litoměřic se můžete
vydat na kolech po Labské
stezce (www.labskastezka.cz).
Cyklostezka vás zavede do
Křešic, kde můžete s kolem

překonat tok řeky Labe přívozem v Nučničkách a vrátit se
do Litoměřic například přes
Terezín. Zde se nachází nejnavštěvovanější národní kulturní
památka v kraji – Památník
Terezín. Litoměřice nabízejí
své historické centrum, muzeum i návštěvu podzemního
města, jehož chodby až ve třech
podlažích patří k nejdelším
v Čechách. Litoměřice jsou
také sídlem destinační agentury
České středohoří.
Velké množství tipů na výlety
v Českém středohoří i dalších
zajímavých destinacích naleznete na webovém turistickém
portálu Ústeckého kraje www.
branadocech.cz.
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Nové logo Severočeské vědecké knihovny Fotokvíz
vybrala ve dvou kolech z 11
podaných návrhů vítězný návrh studentů Jiřího Tomana
a Michala Kukačky z FUD
UJEP. Ředitel knihovny Aleš
Brožek v krátkosti seznámil
přítomné s důvody, proč se
knihovna rozhodla přestat používat původní logo z roku 1991,
a s průběhem soutěže. Autoři
vítězného návrhu vysvětlili je-

ho symboliku a převzali od
náměstkyně knihovny I. Galášové příjemnou ﬁnanční odměnu. Vítězové i studenti, kteří
obsadili 2. a 3. místo, pak dostali drobné upomínkové předměty od radní Ústeckého kraje
pro kulturu Jany Ryšánkové
a Adama Šrejbra, zástupce odboru kultury a památkové péče
KÚÚK.

Nové logo a jeho vítězná autorská dvojice
Ústí nad Labem - Severočeská
vědecká knihovna, příspěvková organizace Ústeckého kraje,
seznámila na malé slavnosti
veřejnost a hosty s výsledky
soutěže o nové logo tohoto kulturního zařízení. Mezi hosty byli

například radní Ústeckého kraje
pro kulturu Jana Ryšánková,
rektor Univerzity J. E. Purkyně René Wokoun a děkan
Fakulty umění a designu Michal
Koleček.
Odborná sedmičlenná porota

Křížovka o ceny

T

ajenkou minulé křížovky
byla otázka „Zámek v Jimlíně je majetkem kraje. Znáte
jeho jméno?“ Odpověď, kterou
nám poslalo více než 800 luštitelů, je Nový Hrad. Z došlých
správných odpovědí jsme vylosovali pětici luštitelů, kteří
od nás obdrží pěkné ceny. Jsou
jimi Bc. Leona Gondeková
z Mostu, Jiřina Černá z Rumburku, Jana Brožová z Horního
Jiřetína, Václav Čech z Chomutova a Petra Procházková
z Litoměřic. I dnešní křížovka
Část
postroje
k ovládání
koně

Úder

Držadla

Radní Jana Ryšánková a ředitel knihovny Aleš Brožek při preukrývá v tajence otázku. Pošlete zentaci nového loga tohoto krajského kulturního zařízení
nám ji a přidejte odpověď na
položenou otázku, kterou naleznete v některém článku těchto
novin. Odpovědi posílejte na Ústecký kraj - Známé marin- Letošní promítání bude probíhat
Krajský úřad Ústeckého kraje, gotky a jedinečná atmosféra celé léto a maringotky objedou
odbor kancelář hejtmana, odd. promítání v pojízdném biografu bezmála 50 měst v celé ČR.
tiskových informací, Velká Hra- – to je každoroční Filmové léto. Rozpis s městy, termíny a prodební 3118/48, 400 02 Ústí nad Letošní ročník jubilejního 20. mítanými ﬁlmy naleznete na
Lab., elektronickou poštu adre- pojízdného kinematografu bratří www.kinematograf.cz. V nasujte na sebesta.z@kr-ustecky. Čadíků podpoří vedle Radia šem kraji to budou např. Louny,
cz. Vše nejpozději do středy Impuls také projekt Brána do Kadaň, Lovosice, Ústí n. Lab.,
13. července. Přidejte heslo „Kří- Čech, tedy Ústecký kraj, který Štětí, Roudnice n. Lab. a Děčín.
žovka“; i v mailech uvádějte zve všechny diváky do nejzají- Vstupné na promítání je jako
úplnou adresu!
mavějších míst Ústeckého kraje. každý rok dobrovolné.

Filmy pod letní noční oblohou
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Vzpomínka na Lidice
pátek 10. června 1942 došlo k tragickému
a lidsky nepochopitelnému činu německého
wehrmachtu pod vedením jednotek SS. Byla to
reakce nacistického šílenství po atentátu na říšského
protektora Heydricha. Hledal se viník či viníci, kteří
by mohli být za tento skutek exemplárně potrestáni.
Trest měl být pro český národ patřičně viditelný,
zastrašující a náležitě bolestivý. Tím hrůzným činem
bylo vypálení Lidic a likvidace jejího obyvatelstva.
Tato zpráva se nesla jako střela celou okupovanou
zemí a přesáhla i její hranice. Na památku vypálené
obce a jejích obyvatel dávají lidé dodnes po celém
světě svým dcerám jméno Lidice. Je to událost, která
nesmí nikdy vymizet z našich dějin, která nesmí být
nikdy zapomenuta či zlehčována.
Současná generace zná válku jenom z ﬁlmů či

Spojené
státy
americké

z vyprávění pamětníků, kterých však stále ubývá.
Velkoﬁlm s prostým, ale výstižným názvem „Lidice“
byl proto naším hlavním cílem výletu do Loun. Dvě
hodiny jsme prožívali všední a osudový den obyčejných lidí žijících v této obci za druhé světové války.
Hrůza, absurdita a cynismus na nás doléhaly i po
tak dlouhé době se stejnou intenzitou, s jakou ji asi
vnímali tehdejší chlapci i dívky našeho věku. Bylo to
šílenství, které se vymyká zdravému lidskému rozumu,
šílenství, které bere dech i po mnoha desítkách let.
Krutost a nelidskost s jakou němečtí vojáci zacházeli
s lidskými bytostmi, je pro dnešní mladé lidi zcela
nepochopitelná a dá se s nadsázkou říci, že je z oblasti
sci-ﬁ. Tohle však byla realita, před níž se nedalo utéci,
která nebyla virtuální, ale skutečná. O to více dopadala na duše a city současných žáků. Bylo až s podivem, kolik našich chlapců a dívek prožívalo tento ﬁlm
tak intenzivně, že vyšli před kino s uslzenýma očima

?

?

Kulturní pozvánky
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Keramika, až do 6. září. Výstava
keramiky ZŠ Palachova v budově
v ul. W. Churchilla.
Venkovy a venkované, od
29. června do 29. srpna. Výstava
ve spolupráci s Geograﬁckou knihovnou Přírodovědecké fakulty
UK v Praze probíhá v prostorách
v ulici Velká Hradební 49.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Od Mannesmannky k VTŽ, až
do 30. července. Výstava věnovaná 120. výročí patentu výroby
bezešvé trubky na poutnické trati.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Jiří Novák – V pohybu, do
31. července. Výstava v bývalém

jezuitském kostele Zvěstování
Panně Marii v Litoměřicích.
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Kdo si hraje, nezlobí, až do
září. Keramika Jolany Novotné
a jejích žáků, batikované obrazy
od výtvarnice Žanety Vaňkátové.
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
František Kaván – Hvězda Mařákovy školy, do 4. září. Výstava
obrazů známého krajináře.
Nebezpečná laguna, do 4. září.
Ve foyer se představí Veronika
Rychterová plastikami vyrobenými z PET lahví.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Keltové, výstava regionálního
muzea v Kolíně je zpřístupněna
až do 18. září.

Ruský
veletok

Vzácný
plyn
Nebo

Velkoobjemné
dřevěné
nádoby

mátek ČR. Z důvodu snahy
vlastníka památky – římskokatolické farnosti – jí byla
krajem poskytnuta v roce 2010
dotace z Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek
ve výši 119 tis. Kč na statické
zajištění předsíně kaple, celkové náklady dosáhly 170 tis.
Kč. V následujícím období
snad
bude
možné pokračovat v záchraně a obnově a docílit
tak jejího vymazání
ze
seznamu nejohroženějZ ších kulturÍ
KV
ních památek.
TO
O
F
O jakou památku jde a kde se nachází?
Správné odpovědi posílejte do
středy 13. 7. 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.

Předložka

Závěr
modliteb

Hranice

1. díl
tajenky

květnovém fotokvízu jste
většinou poznali, že na
fotograﬁi bylo sousoší sv. Václava s anděly ve Veliké Vsi Nových Třebčicích. Na dárky
se mohou těšit vylosovaní
výherci Blanka Kopecká ze
Žatce, Dana Tučková z Teplic
a Jaroslav Maur z Loun. Dnes
o drobnější sakrální stavbě –
kapli v jedné
z malých obcí
na jihovýchodě našeho kraje. Jedná se
o barokní centrální stavbu,
p o s t ave n o u
před polovinou 18. stol.,
ještě
podle
plánů známého stavitele O. Broggia. Je
ukázkou téměř ideální kompozice, která řeší v barokním
centrálním pojetí malý sakrální
prostor. Přesto se díky dlouhodobému nezájmu a absenci
údržby dostala až na seznam
nejohroženějších kulturních pa-

Webová televize Ústeckého kraje na adrese
www.u-tv.cz zaznamenala již více než 400 000
přehraných videí! Zašlete i vy svoje video ze života
našeho kraje na adresu televize@kr-ustecky.cz.
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a hlubokým soucitným dojetím nad celou událostí,
kterou právě viděli. Film vzbudil mnoho otázek, na
které jsme společně hledali odpovědi i další den ve
škole. Zbytek výletu byl už jen jakýmsi doplňkem dne,
protože i při prohlídce historických částí města Loun
se neustále vedl hovor na téma Lidice.
Závěrem bychom chtěli říct, že je zcela na vás,
jakým způsobem si připomenete památku Lidic, jak
zavzpomínáte na padlé, kteří svůj život položili proto,
abychom mohli žít. Mějme však na paměti, že tragédie
války zasáhly celou zemi a že je naší povinností chránit
klid a mír pro současnou i budoucí generaci. Ať naši
žáci znají hrůzy války pouze z ﬁlmů, knih a vyprávění.
Krásné prázdniny plné slunce a neobyčejných
zážitků vám přejí žáci a učitelé z Dětského domova,
základní školy a střední školy Žatec, p.o. Ústeckého
kraje
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