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Dva nové kruhové
objezdy

Nad krajem létal
Miroslav Oros

V Teplicích a ve Štětí se bude jezdit lépe – str. 3
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Slovo hejtmanky
Triangle se probouzí
a nabídne stovky
pracovních míst

P

růmyslová zóna Triangle
v posledních letech připomínala spíše království
z pohádky o Šípkové Růžence. Areál bývalého letiště
zarostlý keři tvrdě podřimoval a čekal na probuzení.
Zdá se, že Triangle pomyslný
polibek dostal od nových
investorů, kteří přislíbili vytvořit v letošním roce cca
300 pracovních příležitostí
pro občany našeho kraje.
Jména prvních tří společností jsou již známa, jde
o výrobce autodílů Gestamp
a Panatoni a opravárenský
závod na energetické turbíny
Solar Turbines. Ústecký kraj
ve spolupráci s vládní agenturou CzechInvest jedná
ještě s dalšími dvěma potencionálními zájemci o možnosti zahájení provozu v našem regionu. Průmyslová zóna tedy po několika měsících
spánku opět ožívá a do konce roku 2013 by měla nabídnout až 1 000 pracovních
míst. Ústecký kraj teď jedná
s novými investory o zajištění
dostatku kvaliﬁkovaných lidí
nebo o dopravní obslužnosti
průmyslové zóny. V současné
době nebyla jejich poptávka
ještě plně uspokojena, zatím
je obsazena pouze pětina volných míst. Zdá se, že se nám
podařilo vdechnout Trianglu
novýý život.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Na brandovské stanici plynovodu GAZELA
Brandov - S postupem prací
na hraniční předávací stanici
nového vysokotlakého plynovodu GAZELA v Brandově
se 18. července seznámila
na kontrolním dnu také hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová. „Tato stavba patří
k nejvýznamnějším investičním akcím, které v současné
době probíhají na území
Ústeckého kraje. Po svém
uvedení do provozu bude tato
stanice, také strategickým
prvkem energetické bezpečnosti nejen pro kraj, ale i pro
celou Českou republiku,
a proto jsem ráda, že jsem
zde mohla tomuto projektu
opětovně vyjádřit podporu,“
uvedla během své návštěvy
hejtmanka. Stavba hraniční
předávací stanice Brandov,
která byla zahájena v polovině října loňského roku
a její dokončení je plánováno
na říjen letošního roku, má
klíčový význam pro nově Hejtmanka Jana Vaňhová si v doprovodu jednatele společnosti NET4GAS Jana Nehody a dalbudovaný vysokotlaký plyno- ších odborníků z dodavatelských ﬁrem prohlédla staveniště stanice v Brandově

Dotace • Evropská komise • ROP Severozápad

P

ro území Ústeckého a Karlovarského kraje byl zřízen
Regionální operační program
Severozápad. Administraci tohoto programu zajišťuje Úřad
Regionu soudržnosti a jako
orgán schvalující přidělení
dotací působí Rada regionu
soudržnosti.
Na konci června obdrželo
ministerstvo pro místní rozvoj
dopis, jímž Evropská komise
sděluje, že identiﬁkovala určité
nedostatky při řízení operač-

ního programu Severozápad.
Evropská komise ukládá českým orgánům zlepšit postupy
v oblasti kontroly veřejných
zakázek a v oblasti výběru projektů nebo přehodnotit všechny
smlouvy na všech projektech,
které byly certiﬁkovány. K provedení požadovaných opatření
dostala Česká republika lhůtu
dvou měsíců, ve které Evropská
komise očekává uspokojivé odpovědi, jinak mohou být ohrožené připravované projekty.
„Ústecký kraj není zřizovate-

lem Regionálního operačního
programu Severozápad. Ten
je zcela v gesci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Tam byl
adresován dopis z Evropské
komise a tam také proběhlo
první jednání. Jeho účastníci
se shodli na tom, že některé
interpretace podmínek Komise
jsou nejednoznačné. Z tohoto
důvodu se Česká republika
obrátí na Komisi s žádostí
o upřesnění dopisu,“ vysvětluje hejtmanka Jana Vaňhová.
Dokončení na str. 4

Podél Labe po protipovodňové hrázi
Ústí nad Labem - Dopravní
protipovodňové opatření na silnici I/30 bylo 7. července oﬁciálně otevřeno za účasti hejtmanky Ústeckého kraje Jany
Vaňhové, jejího náměstka Arna
Fišery a ústeckého primátora
Víta Mandíka. „Tato nová komunikace s protipovodňovou
hrází má pro krajské město
velký význam. Je však důležitou
dopravní stavbou s významem
pro celý kraj,“ uvedla hejtmanka. „Očekávám, že investor,
kterým je Ředitelství silnic
a dálnic, se stejně zodpovědně
postaví k dokončení chybějícího
úseku dálnice D8 přes České
středohoří a ke stavbě rychlostní
silnice R7. Tyto stavby dopravní
infrastruktury jsou důležité nejen pro obyvatele a návštěvníky
našeho kraje, ale také pro

ročník 10

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

vod GAZELA. Ten představuje novou cestu pro přepravu
zemního plynu v rámci
Evropské unie. Podle Jana
Nehody, jednatele společnosti
NET4GAS, která do realizace
projektu investuje přes 10
miliard korun „v případě
přerušení dodávek plynu přes
Ukrajinu bude mít plynovod
GAZELA strategický význam
nejen pro Českou republiku,
ale i pro všechny okolní
evropské země.“
Plynovod GAZELA naváže
v Brandově (o. Most) v Krušných horách na plynovody
Nord Stream a OPAL a bude
další, již třetí přepravní cestou
ruského plynu do Evropy přes
Baltské moře. Hranice ČR
opustí plynovod v Plzeňském
kraji po 166 kilometrech.
V Německu pak naváže na
soustavu MEGAL, která vede
až do Francie. Do provozu by
měla být GAZELA uvedena
kompletně počátkem roku
2013.

Zlatá stuha Nové Vsi v Horách

Ústecký kraj - Do 17. ročníku
soutěže Vesnice roku se letos
přihlásilo celkem 15 obcí v Ústeckém kraji. Hodnotící komise
udělila nejvyšší ocenění – Zlatou stuhu, další barevné stuhy
a jiná ocenění.
Nová Ves v Horách zvítězila
díky rozvoji ve většině kritérií
(společenský život, aktivita občanů, podnikání, péče o kra-

vatelem bylo sdružení Viamont
DSP, Subterra a EDS. Práce
na stavbě byly zahájeny v dubnu
2009, cena se přiblížila 600 Ústecký kraj - Jednání u kumilionům korun.
latého stolu, který svolala
hejtmanka Jana Vaňhová, byl
zaměřen na diskusi k optimalizaci lůžkové péče v našem
kraji, která je vyvolána aktuální
situací ve zdravotnictví a připravovanými
legislativními
opatřeními. Účastníky byli
ředitelé nemocnic akutní péče
v kraji, starostové měst, které
zřizují či mají majetkový podíl
v nemocnici a zástupci zdravotPohled na novu komunikaci z Větruše.
ních pojišťoven.
Zabezpečena tak bude ochrana před
„Svolala jsem dnešní setkání
pětiletou vodou.
za účelem přípravy společné
Hejtmanka Jana Vaňhová s ná- dohody o optimalizaci akutní
investory, kteří míří do kraje Financování pro investora, městkem Arnem Fišerou (vpra- lůžkové péče na území Úss nabídkou nových pracovních tedy ŘSD, zajistil Státní fond vo) a ústeckým primátorem Ví- teckého kraje. Tlak ministermíst,“ dodala hejtmanka.
dopravní infrastruktury, doda- tem Mandíkem
stva zdravotnictví, vlády i zdra-

jinu, připravované záměry či
občanská vybavenost).
Vesnice roku 2011: Zlatá
stuha, krajský vítěz – Nová
Ves v Horách, Modrá stuha, za
společenský život – Vchynice,
okres Litoměřice, Bílá stuha, za
činnost pro mládež – Koštice,
okres Louny, Oranžová stuha,
za spolupráci obce a zemědělského subjektu – Malé Žernoseky, okres Litoměřice, Zelená
stuha, za péči o zeleň a životní
prostředí – Vědomice, okres
Litoměřice. Dále bylo uděleno
několik diplomů a čestných
uznání. Slavnostní vyhlášení
letošního ročníku soutěže se
uskuteční 16. srpna ve vítězné
obci, v Nové Vsi v Horách.

Kulatý stůl o optimalizaci lůžkové péče
votních pojišťoven na úspory
v lůžkové péči je silný. Domnívám se však, že každá
změna, byť je vyvolána vnějším
tlakem, by měla být alespoň
v rámci našeho kraje koordinována napříč všemi hráči,“
řekla v úvodu hejtmanka Jana
Vaňhová. Z důvodu dlouhodobé koncentrace těžebního,
chemického a dalšího těžkého
průmyslu v regionu je Ústecký
kraj z hlediska zdravotního
stavu populace jeden z nejpostiženějších, což logicky vyvolává požadavek na zajištění
kvalitní a ve všech oborech
dobře saturované lůžkové péče.
Dokončení na str. 2
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ÚSTECKÝ KRAJ

Ve středu 29. června jednali členové Zastupitelstva
Ústeckého kraje na 24. zasedání III. volebního období.
Vybíráme z programu:
Závěrečný účet kraje
Zastupitelé souhlasili s celoročním hospodařením Ústeckého
kraje za rok 2010 bez výhrad a vzali na vědomí údaje o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2010 a vyúčtování finančních
vztahů ke státnímu rozpočtu. Hospodaření v loňském roce 2010
bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR, které nezjistilo
chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna ani závažná rizika, která
by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti. Hospodaření ÚK za r. 2010 bylo přebytkové s celkovým saldem příjmů a výdajů 1 031 266 tis. Kč,
při celkových příjmech kraje ve výši 14 170 371 tis. Kč a celkových výdajích ve výši 13 139 105 tis. Kč.
Odvolání člena Rady Ústeckého kraje
Byl projednán návrh zastupitelského klubu ČSSD na odvolání
člena Rady Ústeckého kraje Mirka Bernase (nezařazený). Důvodem pro odvolání je podle navrhovatele neprokázaný pracovní
přínos pro Ústecký kraj. Návrh byl přijat.
Změny v orgánech Krajské zdravotní
Zastupitelstvo Ústeckého kraje projednalo navržené změny
v orgánech Krajské zdravotní a.s. (KZ) a uložilo krajské radě,
aby v působnosti valné hromady jmenovala novými členy
dozorčí rady Petra Husáka a Ladislava Drlého a novým členem představenstva Tomáše Kříže, který předtím rezignoval
na svou funkci a členství v dozorčí radě společnosti. Dále
vzalo na vědomí rezignaci T. Kříže a Tomáše Zíky na posty
v dozorčí radě a rezignaci předsedy představenstva Petra
Bendy na funkci a členství v představenstvu společnosti.

Kulatý stůl o optimalizaci lůžkové péče
Dokončení ze str. 1
Na území Ústeckého kraje je
v současné době provozováno
11 nemocnic s akutní lůžkovou
péčí o celkové kapacitě 4 238
lůžek akutní péče, z toho 3 041
lůžek akutní péče v Krajské
zdravotní (bez lůžek následné
péče). Pět nemocnic je součástí
společnosti Krajská zdravotní,
a.s., jejímž jediným akcionářem
je Ústecký kraj, ve čtyřech
nemocnicích vystupují v roli
zřizovatelů či majitelů a spolumajitelů města (Kadaň, Žatec,
Litoměřice, Rumburk) a dvě
nemocnice (Roudnice n. Lab.,
Duchcov) náleží pouze soukromým vlastníkům. V roce 2009
bylo hospitalizováno v nemocnicích v Ústeckém kraji 178 000
pacientů. V Ústeckém kraji se
nejčastěji mezi příčinami úmrtí
objevují nemoci oběhové sou-

V

e středu 13. července se
poprvé sešla pracovní
skupina, která vznikla na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje za účelem
řešení situace na Gymnáziu
Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Jednání svolal radní pro
oblast školství Petr Jakubec,
spolu s ním jsou ve skupině
také radní Jana Ryšánková,
dále Oldřich Bubeníček, předseda výboru pro vzdělávání,
výchovu a zaměstnanost, Jaroslav Foldyna, zastupitel Ústeckého kraje, Dana Hrůzová,
předsedkyně školské rady gy-

mnázia, Karel Krejza, místostarosta Litoměřic a Jan
Mareš, předseda krajské unie
ředitelů středních škol, nyní
primátor Chomutova a dříve
ředitel střední školy. Pracovní
skupina nyní prostuduje podklady, osloví všechny zúčastněné strany a pozve je k jednání a s ohledem na právní
rámec celé záležitosti předloží
Radě Ústeckého kraje návrhy
řešení. Rada je kompetentním
orgánem, který bude na základě
předložených návrhů rozhodovat. Své závěry chce skupina
předložit do konce prázdnin.

Ústecký kraj do seskupení ESÚS

H

ejtmani Ústeckého, Libereckého a Karlovarského
kraje podepsali 7. července
deklaraci o společném postupu
a vstupu do Evropského seskupení pro územní spolupráci
(ESÚS) spolu se Svobodným
státem Sasko (SRN) a Dolno- sko). Vrátíme se k ní v příštím
slezským vojvodstvím (Pol- vydání našich novin.

Setkání s představiteli hospodářské komory

H

ejtmanka Ústeckého kraje přijala 12. července
představitele Krajské hospodářské komory (KHK) Ústeckého kraje – Rudolfa Junga
a Františka Jochmana. Seznámili ji se záměry hospodářské
komory v oblasti legislativy.

KHK připravuje připomínkování úprav horního zákona
a hodlá se zabývat legislativou
středního školství. Na setkání
byly potvrzeny zásady komunikace mezi krajem a komorou
pro jednotlivé oblasti spolupráce.

Uzávěrka přihlášek do „potravinářského výrobku“

IV.

ročník soutěže „O nejlepší regionální výrobek Ústeckého kraje – kraje
Přemysla Oráče“ má dílčí uzá-

věrku: ještě do 31. července
mohou své potraviny, nápoje
a další komodity přihlásit
výrobci na adrese: Agrární
komora Litoměřicka, Pekařská 108/8, 412 01 Litoměřice,
e-mail: aklitomericka@tiscali.
cz, telefon: 724 107 905 – Václav Štork. Podrobnosti o soutěži též na krajských webových
stránkách!

stavy, druhá jsou onkologická
onemocnění a třetí nejčastější
nemoci dýchací soustavy. Pokud
se jedná o výskyt novotvarů dle
oblastí, pak jedním z nejpostiženějších je okres Chomutov.
Zástupci jednotlivých nemocnic a zdravotních pojišťoven

pro letošek, tedy s devíti miliony korun. Tato suma bude
rozdělena pro žadatele ze
dvou oblastí: z registrovaných
sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb. (§32-90)
a v okruhu B potom pro mateřská centra, poskytovatele
podpory náhradní rodinné péče

O posledním zasedání Rady Ústeckého kraje jsme vás informovali v minulých novinách, další se uskutečnilo ve středu 20. 7.,
tedy po uzávěrce našeho listu. Vrátíme se k němu příště.

O situaci v litoměřickém gymnáziu

Zprava jsou
na snímku
z konference
o zdravotnictví
s našem
regionu
hejtmanka
Jana Vaňhová,
její zástupce
Pavel Kouda
a poslanec
Parlamentu
ČR za Ústecký
kraj Jaroslav
Krákora

představili postupně svoji budoucí vizi o struktuře a objemu
zdravotní péče poskytované občanům Ústeckého kraje. V roce
2012 končí stávající smlouvy
nemocnic s pojišťovnami, proto
je nyní nejlepší příležitost jednat
mezi nemocnicemi a pojišťov-

nami o možných změnách. Ústecký kraj bude hrát v těchto jednáních prostředníka. Další setkání u kulatého stolu se odehraje
na konci listopadu k rekapitulaci
dosažených výsledků jednání
mezi nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami.

Žádosti o dotace z programu Podpory sociálních služeb do konce srpna!

Sloučení škol
Bylo rozhodnuto o dalším sloučení některých příspěvkových
organizací v oblasti školství, a to s účinností od 1. září roku
2012. O všech školách i názvech jejich přejímajících organizací
(dvě v Ústí, tři v Děčíně a jedna v Kadani) podrobněji v srpnovém vydání.

Aktuality • Informace

▲

Z jednání zastupitelstva

červenec 2011

Radní
Jana Ryšánková

K

rajští zastupitelé schválili
koncem června vyhlášení
dalšího dotačního programu
pro rok 2012, a to na Podporu
sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny.
Zmíněný program patří již
řadu let k zásadním iniciativám
Ústeckého kraje v rozvoji sociálních služeb a pomoci neziskovým organizacím z této
oblasti péče o naše občany,
děti, seniory i zdravotně postižené. Dotační titul počítá pro
rok 2012 s částkou o jeden
milion vyšší než jaká byla

hlašovali až v prosinci spolu
se schvalováním rozpočtu na
příští rok, ale letos jsme
pravidla změnili po jednáních
se zástupci neziskových organizací a program byl vyhlášen
už v červnu. Uzávěrka příjmu
žádostí je na konci srpna! Jsem
přesvědčena, že je to výrazná

Žádosti musejí být doručeny písemně na Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to
NEJPOZDĚJI do 14.00 hodin středy 31. srpna 2011!
Podrobnosti, včetně formuláře žádosti a dalších náležitostí,
jsou zpřístupněny na webových stránkách Ústeckého kraje
v sekci odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského
úřadu. Žadatelé mohou své požadavky a otázky konzultovat také s Bc. Leou Medkovou ze zmíněného odboru
(tel. 475 657 423, medkova.l@kr-ustecky.cz).

a také pro zařízení pěstounské
péče. (Dotační program není
určen např. jeslím, mateřským
školám, na hlídání dětí, pro
rekvaliﬁkační kurzy nebo kulturní aktivity.)
Hovoří radní Jana Ryšánková, jež má v kraji v gesci
právě oblast sociálních služeb:
„Vždycky jsme program vy-

změna k lepšímu, protože neziskové organizace budou mít
peníze hned na začátku příštího
roku, takže tím překlenou období prvního čtvrtletí, kdy první část dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR
dostávají až v dubnu. Na druhou stranu – všichni žadatelé
musí reagovat už nyní, v období

prázdnin a dovolených. Pokud
si o dotaci nezažádají do konce
srpna, propásnou termín. A to
by bylo určitě nepříjemné,“
říká Jana Ryšánková. Z celkových devíti milionů korun
budou poskytnuty neinvestiční
dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje jednotlivým žadatelům
v minimálních částkách 20 či
50 tis. Kč podle typu zařízení
či instituce, maximální výše
dotace je omezena pouze výší
programu a také tím, že může
činit maximálně 30 % z celkových uznatelných nákladů na
služby či aktivity. „Rozhodně je
náš program postaven tak, aby
opravdu v prvních dnech roku
2012 měli úspěšní žadatelé
peníze na účtech. Po vyhodnocování žádostí v sociální komisi
krajské rady bude o neinvestičních dotacích do dvou set
tisíc korun rozhodovat Rada
Ústeckého kraji již v polovině
října, o dotacích vyšších potom
rozhodne krajské zastupitelstvo
hned počátkem listopadu,“ dodává radní Ryšánková.

Školní program Třídíme ve škole vyhodnocen
Ústí nad Labem - V ústecké
ZOO se sešli žáci a pedagogové
škol, kteří aktivně celý rok pracovali v programu Třídíme ve
škole. Akce „Za třídění do zoo“
se zúčastnilo 16 základních
a středních škol z Ústeckého
kraje, které úspěšně obstály
v projektu Třídíme ve škole
a výlet do ústecké zoo byl pro
ně odměnou před ukončením
školního roku. „Děkuji všem
školám, které se projektu zúAntonín Terber předává ocenění
častnily. Třídění odpadu je vezástupcům nejúspěšnějších škol
lice záslužná práce a díky aktivitám školáků se Ústecký kraj
v republikovém měřítku zvolna příčky,“ řekl v úvodu Antonín a venkov krajského zastupiposouvá v žebříčku množství Terber, předseda výboru pro telstva, který rovněž předával
vytříděného odpadu na lepší zemědělství, životní prostředí oceněným školám hodnotné

ceny. Školní vzdělávací program Třídíme ve škole, jehož
cílem je pomoci základním
a středním školám v environmentální výuce a mezioborovém vzdělávání prostřednictvím
zvýšení povědomí o třídění,
pracuje již šestým rokem s velkým přispěním Ústeckého kraje
a AOS Eko-kom.
Výsledky: 1. místo ZŠ Údlice,
2. místo ZŠ Okružní, Most, 3.
místo ZŠ Albrechtická, Most,
Speciální cena (Den Země): ZŠ
Roudnice nad Labem

Výherci na výletu ve Hřensku
Hřensko - Výlet do Hřenska,
malé občerstvení u soutěsek
a projížďku na lodičkách absolvoval počátkem léta kolektiv
školáků z Chomutova. Byli
to výherci kvízové soutěže Po
stopách Praotce Čecha. Cenu
školáci z 8. B ZŠ Akademika
Heyrovského z Chomutova vyhráli na květnovém Dnu otevřených dveří Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Zúčastnili se
vědomostní soutěže o projektu
Po stopách Praotce Čecha, ního ruchu v našem regionu míst. V doprovodu třídní učikterý je určen rozvoji cestov- a propagaci nejzajímavějších telky Mgr. Blanky Legnerové

si chomutovští školáci prohlédli opravenou Edmundovu
soutěsku ve Hřensku a taky si
na vyhrazeném místě opekli
špekáčky. Po celou dobu se
jim věnoval starosta Hřenska
Josef Černý, který se ujal role průvodce i převozníka na
lodičkách. Jako výraz díků
za vydařený výlet zaslala paní učitelka děkovný pohled
ze soutěsek paní hejtmance
s příslibem, že se příští rok
rádi Dne otevřených dveří opět
zúčastní.
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Školství Ústeckého kraje

Soutěž o nejlepší
studentskou práci

Certiﬁkáty obdrželo dalších pět
páteřních škol
Ústecký kraj - Dalších pět středních
škol zřizovaných Ústeckým krajem
obdrželo z rukou radního pro oblast
školství Petra Jakubce certiﬁkát Páteřní
škola Ústeckého kraje. Tímto certiﬁkátem se nyní může pyšnit 12 škol, první
byly uděleny letos v únoru. O udělení
certiﬁkátů dalším školám rozhodla Rada ústeckého kraje v květnu a červnu
2011. Jedná se o tyto školy:
1. Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, p. o., Bratislavská 2166,
Varnsdorf,
2. Podkrušnohorské
gymnázium,
Most, p. o., Čs. Armády 1530, Most,
3. Vyšší odborná škola ekonomická,
sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Most,
p. o., Zd. Fibicha 2778, Most
4. Gymnázium, p. o., Teplice, Čs. Dobrovolců 11,
Radní Petr Jakubec (vpravo) s ředitelem varnsdorfské školy Františkem
5. Střední škola řemesel a služeb, Hriczem na aktu předávání certiﬁkátů
p. o., Děčín IV, Ruská 147.
školy potýkající se s nedostatkem škola splňovat řadu parametrů. „ZísPři předávání certiﬁkátů ředitelům studentů. Síť krajských středních škol kání certiﬁkátu je prestižní záležitost.
škol řekl radní Petr Jakubec: „Ústecký by mělo cílově tvořit 47 subjektů.“ Certiﬁkát uděluje Ústecký kraj na
kraj řeší optimalizaci školství slučová- Doplnil, že se ze sloučených středních dva roky, což motivuje školu k vyšší
ním škol do větších celků, které jsou škol nestávají automaticky školy náročnosti a kvalitě, má-li tento titul
ekonomicky efektivnější než malé páteřní. Pro udělení certiﬁkátu musí obhájit,“ dodal krajský radní.

Doprava a silniční hospodářství
V Teplicích nově za 36 milionů korun

Stříhání pásky se ujali (zleva) radní kraje René Budjač, primátor města Teplice Jaroslav Kubera,
Jiří Šulc a generální ředitel zhotovitelské ﬁrmy Jiří Zavoral
„Na tomto kruhovém objezdu
se odráží vstřícná spolupráce
kraje a města. Věřím, že rekonstruovaná křižovatka přinese větší bezpečnost a komfort nejen pro řidiče, ale také
pro pěší a uživatele městské
hromadné dopravy,“ řekl Jiří
Šulc. V rámci rekonstrukce,
která probíhala od července
loňského roku, došlo k přestavbě původní průsečné křižovatky ulic Duchcovská,
Libušina a Bratislavská na

křižovatku okružní. V rámci
celkové rekonstrukce došlo
k přeložkám trolejového vedení, veřejného osvětlení, vodovodu a parovodu. Stavba
byla ukončena už v květnu,
neboť zhotoviteli, společnosti
AZ Sanace, se podařilo dobu
rekonstrukce zkrátit. Výše investice z rozpočtu Ústeckého
kraje byla 26,6 milionu korun,
spolu s podílem města Teplice
se celkové náklady pohybují
ve výši 35,8 milionu korun.

První štětský „kruhák“
Štětí - Sedm měsíců trvala výstavba kruhového objezdu na
silnici třetí třídy číslo 26125,
kde se v centru Štětí kříží
ulice Čs. Armády a Okružní.
Investorovaly ji Ústecký kraj
a město Štětí. Malou okružní
křižovatku otevřeli 14. července představitelé Ústeckého
kraje a jeho krajského úřadu,
zástupci městského úřadu,
projektanta a zhotovitele stavby a také správce komunikace,
kterým je Správa a údržba
silnic ÚK. Jak řekli v úvodních
slovech čtvrtečního oﬁciálního uvedení do provozu Jiří
Šulc, krajský radní s gescí za
dopravu a silniční hospodářství a poslanec Parlamentu
ČR, a Lubomír Červinský, jednatel společnosti Raeder a Falge z Lovosic, nový „kruhák“
vhodně nahradil bývalou průsečnou křižovatku a za pár
týdnů provozu zrychlil dopravu a bezpečněji se u štětského koupaliště cítí i chodci.
Stavbu samotného objezdu
ﬁnancoval Ústecký kraj (za
6,5 milionu Kč), související
chodníky pro chodce, zeleň
a veřejné osvětlení potom
město Štětí (1,73 milionu).

Zkušební provoz okružní křižovatky u štětského koupaliště
prokázal, že stavba zlepší dopravu ve městě
Stavební společnost Raeder
a Falge kruhový objezd stavěla
od 20. září loňského roku,
letos byla 29. dubna převzata

Opárenské sportování

A

lespoň třemi snímky se vracíme
k červnovému 9. ročníku Krajských sportovních her uživatelů služeb
Domovů pro osoby se zdravotním
postižením – OPÁRNO 2011. Do

kempu Jordán se na čtyři dny sjelo 170
sportovců a jejich doprovodu z devatenácti zařízení z celého kraje. Po kulturním večeru začali všichni druhý den
sportovat; tři dny to trvalo. U zahájení

studium na vysoké škole v ÚK
a obhájí závěrečnou práci daného
akademického roku. Téma hodnocené
práce musí být zaměřeno na rozvoj
Ústeckého kraje, a to v oblastech hospodářský a ekonomický rozvoj Ústeckého kraje, rozvoj cestovního ruchu
v Ústeckém kraji nebo výzkumněvývojový potenciál
Ústeckého kraje.
Prospěch studenta
není kritériem pro
hodnocení práce.
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ
Do 31. srpna by
KOMORA
ÚSTECKÉHO KRAJE
měly vyzvané školy
předat nominované závěrečné práce
na úřad Krajské hospodářské komory
Ústeckého kraje. Do konce září pak
zasedne hodnotící komise ze zástupců
Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, Asistenčního centra, a. s.
a zástupců Rady pro rozvoj lidských
zdrojů ÚK. Do konce října pak budou
výsledky slavnostně oznámeny na
hejtmanství v krajském městě.
Kontakt: Martina Francírková, ředitelka úřadu Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje, Mírové
nám. 37, 400 01 Ústí nad Labem; tel.:
477 011 122, 777 677 171; e-mail:
francirkova@khk-usti.cz.

stavba bez vad a nedodělků
a poté následovalo kolaudační
řízení a zkušební provoz.
Osvědčil se.
FOTA: JIŘÍ RŮZHA

Teplice - V Teplicích na křižovatce ulic Libušina a Duchcovská se díky společné investici
Ústeckého kraje a města Teplice
podařilo zvýšit plynulost a bezpečnost provozu vybudováním
nového kruhového objezdu.
Slavnostně jej otevřel krajský
radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství a poslanec
českého parlamentu Jiří Šulc.
Spolu s ním přestřihl pásku
a stavbu uvedl do užívání primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Ústecký kraj - Krajská hospodářská
komora, Ústecký kraj a Asistenční
centrum, a. s. vyhlašují první ročník
„Soutěže závěrečných prací absolventů vysokých škol v Ústeckém
kraji“. S výzvou k nominaci prací
byla oslovena pracoviště vysokých
škol působících v kraji. Záštitu nad
soutěží převzal Petr
Jakubec, člen Rady
Ústeckého kraje pro
oblast školství.
Smyslem soutěže
je podpora prestiže
vysokého školství
v Ústeckém kraji s cílem ocenit nejlepší práce zaměřené na jeho rozvoj
a zvýšit tak motivaci studentů a jejich
vztah k regionu. Pro akademický rok
2010/2011 je soutěž vyhlášena ve
dvou kategoriích. První je zaměřená
na nejlepší bakalářské práce, druhá
na nejlepší práce diplomové, a to
nezávisle na formě studia (prezenční
či kombinované). Ceny pro první tři
vítězné práce v obou kategoriích jsou
stanoveny v hodnotě 20, 10 a 5 tisíc
korun.
Podmínky soutěže jsou následující:
Student má bydliště v Ústeckém kraji,
absolvuje prezenční či kombinované

Her byli krajská radní Jana Ryšánková,
poslanec a bývalý hokejista Jiří Šlégr
(uprostřed), předseda sociálního výboru krajského zastupitelstva Petr
Husák a samozřejmě ředitel Her Karel

Reissmüller. Pohárů, diplomů, soutěží,
slunce i přeháněk, divadla i ukázek
kynologů a parašutistů i diskoték bylo
požehnaně. Příště se všichni sjedou
do Opárna už po desáté!
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Setkání starostů s hejtmankou tentokrát v Lounech
Louny - Nezaměstnanost, cestovní ruch a doprava, to byla
témata, která si zvolili starostové okresu Louny na setkání
s hejtmankou Ústeckého kraje
Janou Vaňhovou. To se uskutečnilo 27. června v zasedacím
sále městského úřadu, kde hejtmanku přivítal starosta města Louny Jan Kerner.
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 Louny Úřadu práce Ze zasedání na lounském městském úřadu

Vratislav Pražák či představitel
vznikající destinační agentury
Dolní Poohří Jan Novotný.
V rámci tohoto setkání se
diskutovala témata, jak vzešla
z přání starostů. „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
tisíc 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

Vyznamenávání k dvaceti letům Policie ČR

Pavel Kouda a Jiří Vorálek dekorují oceněné policisty z Ústeckého kraje
Ústí nad Labem - Zákonem
č. 283/1991 České národní rady
byla 21. června 1991 zřízena
Policie České republiky. Dvacetiletí činnosti vzpomenuli
také policisté Ústeckého kraje.

Na slavnostním setkání půldruhé stovky policistů, ocenil
v konferenčním sále krajského
úřadu zástupce hejtmanky Pavel Kouda práci členů Policie
Ústeckého kraje. Ta patří

k elitní složce Integrovaného
záchranného systému našeho
kraje a také proto převzala nad
ceremoniálem k jubileu záštitu
hejtmanka Jana Vaňhová. Po
nástupu policistů se standartou
Krajského ředitelství Policie
Ústeckého kraje a státní hymně
obdrželo více než 120 policistů
ze všech sedmi územních odborů a řady služeben v kraji
vyznamenání. Ředitel KŘ Policie ÚK brigádní generál dr. Jiří
Vorálek spolu s Pavlem Koudou předal několik Čestných
medailí policejního ředitele,
uděleny byly rovněž medaile
Krajské pořádkové jednotky
od krajského ředitele, medaile
Cizinecké policie ČR a desítky
Medailí cti za příkladné plnění
pracovních povinností a u příležitosti 20. výročí založení
Policie ČR.

Spolchemie pokračuje v přípravách
na stavbu nové elektrolýzy
Ústí nad Labem - Ústecká Spolchemie patří k významným průmyslovým podnikům a zaměstnavatelům kraje. Na základě
smlouvy Spolchemie ﬁnančně
podporuje pořádání sportovních,
kulturních a společenských akcí
v Ústeckém kraji. Představitelé
společnosti pravidelně informují
vedení kraje o svých hospodářských výsledcích i o svých plánech a záměrech. Tak například
novou rozvodnu pro napájení
centra Ústí nad Labem buduje
společnost ČEZ uvnitř areálu
Spolchemie. Moderní zařízení
tak pomůže městu vyrovnat se se
zvýšenou spotřebou elektrické
energie.
Jak potvrzuje generální ředitel
Spolku Paul Yianni, součástí
stavby je rovněž vybudování
částí rozvodny společnosti,
která v blízké budoucnosti
nahradí stávající zařízení umístěné mimo areál. „Stavební příprava pro umístění dvou našich

trafostanic je dalším nezbytným
krokem pro výstavbu nové
membránové elektrolýzy,“ dodává Paul Yianni s tím, že
do současnosti již ﬁrma v rámci
celé investice vynaložila zhruba
130 milionů korun. Z celkových
dvoumiliardových nákladů je

to však jen nepatrná částka.
Finanční injekce v podobě dvousetmilionové dotace se podařila
Spolchemii získat i v rámci
programu podpory projektů
na snížení průmyslového znečištění z ministerstva životního
prostředí.
V České republice ojedinělý
projekt nové membránové elektrolýzy nahradí v chemičce stávající amalgámovou technologii
pro výrobu chloru. Akce tvoří
logický celek s dalšími projekty

jako je výstavba skladů draselné
a sodné soli či zmíněné zásobování elektrickou energií. Pro
novou membránovou elektrolýzu jsou připraveny sanované
plochy v sousedství haly se starou technologií. Po její demolici
a sanaci vznikne v areálu volná
plocha pro možné modernizace.
Technologie
membránové
elektrolýzy byla navržena renomovanou německou inženýrskou ﬁrmou UHDE, která
je zárukou spolehlivosti a bezpečnosti provozu. Membrána
je vyvinuta třemi dodavateli
z Japonska a USA. Přínosy
celé stavby budou významné
v oblasti konkurenceschopnosti,
ekonomické stability a v oblasti
ochrany životního prostředí.
Vedle přislíbené dotace má již
Spolchemie od konce loňského
roku na stole i platné stavební
povolení. Teď už zbývá zajistit
„jen“ zmíněná potřebná půldruhá miliarda korun a stavba
samotné membránové elektrolýzy může začít.

a o projekty podpořené z EU.
V rámci povídání o dopravě
byli starostové informování
o ukončeném výběrovém řízení na zajištění dopravní
obslužnosti v oblasti Lounsko
- západ, kde bude od 11. prosince jezdit nový dopravce.
Oni sami se také zajímali
o opravy silnic a stavby nových
obchvatů či dostavbu silnic R7
a D8. Hejtmanka upozornila
na spekulace ohledně ohroženého ﬁnancování dostavby
dálnice z evropských zdrojů.
„Ministerstvo se musí zaručit,
že doﬁnancování zajistí i bez
evropských fondů, dostavba
dálnice je pro Ústecký kraj prioritou,“ doplnila hejtmanka.

Litoměřické vodní cvičiště: Den ozbrojených sil

Ze zahájení litoměřického dne s českou armádou – R. Domorák
(vpravo) a M. Zemaník
Litoměřice - Den ozbrojených
sil ČR se slaví 30. června, jenže
to by se asi školní mládež kvůli
vysvědčením do Litoměřic nedostala. A právě pro mladou
generaci ukázku činnosti vojáků
i složek Integrovaného záchranného systému zorganizovalo
Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem. Tradiční záštitu
poskytla hejtmanka Jana Vaňhová a materiální i technickou
pomoc Krajský úřad Ústeckého
kraje. Zahájení si vzali za své
ředitel KVV Ústí plk. gen. štábu
Rostislav Domorák a ředitel
krajského úřadu Milan Zemaník. Ve dvou blocích mohli
návštěvníci sledovat statické
i dynamické ukázky vojenské
techniky, práci krajských policistů i z Cizinecké policie
a Celní stráže a nechyběla

ani požární vozidla či ukázka
práce profesionálních hasičů
při zákroku u havarovaného

vozidla. A vojáci se předvedli
i na Labi. Kluci z litoměřických
základních škol i z jiných
míst našeho kraje obdivovali
hlavně známý kolový obrněný
transportér Pandur, laserovou
střelnici nebo ukázky bojového
umění MUSADO, děvčata zase
práci vlčáka Arga při hledání
výbušnin a krásné vycházkové
i výcvikové uniformy vojáků
a hasičů…
Litoměřický 1. Den ozbrojených sil připravilo ústecké
krajské velitelství ve spolupráci
se 41. mechanizovaným praporem Žatec, 151. a 152. ženijním
praporem z Bechyně resp. Rakovníka (známe jejich práci
například z loňska při výstavbě
provizorních mostů na místech
těch, které zničila srpnová voda)
a dalšími složkami Armády
České republiky.

Hlavně kluci obdivovali transportér Pandur

Dotace • Evropská komise • ROP Severozápad
Dokončení ze str. 1
Na konci července zasedne
Rada regionu soudržnosti Severozápad. Úřad regionální rady potom bude veřejnost i Ústecký kraj informovat o dalším
postupu a řešení podmínek
stanovených v dopise Evropské
komise. V rámci požadavku
na kontrolu projektů a jejich
případné neproplácení kvůli

chybám zjištěným auditem hovoří komise konkrétně o projektech Krajské zdravotní a.s.
Tato společnost čelí podezření,
že zakoupila zdravotnické přístroje za nadhodnocené ceny.
Krajskou zdravotní založil Ústecký kraj. „Případ nákupu
údajně předražených přístrojů
Krajské zdravotní má svůj
počátek už v roce 2008, tedy za
minulého vedení. V současné

době bude jmenován nový
předseda představenstva a následně Ústecký kraj od představenstva očekává informace
o dalším postupu a uzavření
celého případu,“ doplnila hejtmanka Vaňhová.
(V této souvislosti uvádíme
dole výtah z dopisu, který zaslal
zastupující ředitel Úřadu RRRS
Severozápad vedení Českého
rozhlasu…)

Úřad Regionální rady se ohrazuje proti mediální manipulaci

Ú

řad RRRS Severozápad se ohradil
proti nepravdivým a zkreslujícím
informacím, které hrubě poškozují
Regionální operační program NUTS II
Severozápad, Regionální radu regionu
soudržnosti Severozápad a její úřad. Ty
zazněly z úst spolupracovníka Českého
rozhlasu Petra Holuba na stanici Český
rozhlas 6 dne 8. července 2011.
Autor příspěvku například uvedl, že
„pod sílícím veřejným tlakem začalo

ministerstvo ﬁnancí vyhrožovat, že
peníze neproplatí, podalo trestní oznámení na úředníky rozdělující peníze…“.
Přitom na pracovníky Úřadu Regionální
rady nebylo podáno žádné trestní oznámení. Pokud jde o vyšetřování, které je
vedeno proti řediteli Úřadu Regionální
rady, je třeba připomenout, že nijak
nesouvisí s projekty Krajské zdravotní
a.s. V příspěvku Petr Holub dále uvádí,
že „Evropská komise krajské předsta-

vitele požádala, ať vrátí 170 milionů
korun, které jim poslala na nákup přístrojů pro ústecký zdravotnický holding
Krajská zdravotní.“ Ani tato informace
se nezakládá na pravdě – Evropská
komise ve svém dopise neoperuje s žádnou konkrétní částkou.
Úřad se také ohradil proti výroku
„Podezřelých zakázek je přitom v Ústeckém a Karlovarském kraji mnohem
a mnohem víc, než jenom půlmiliardový

nákup přístrojů Krajskou zdravotní...
Probíhá megalomanská stavba zimního
stadionu v Chomutově, chrámu piva
v Žatci, Svatostánku českého vinařství
v Litoměřicích…“ Policie ČR se v rámci
vyšetřování zabývá 5 z bezmála tří stovek
podpořených projektů. Hovořit o „mnoha
a mnoha“ podezřelých zakázkách není
na místě. Autor navíc zavádějícím způsobem v této souvislosti zmiňuje projekty,
které jsou realizovány bez problémů

a nejsou předmětem žádného vyšetřování
(Chrám chmele a piva v Žatci, Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích).
Celkově je příspěvek Petra Holuba
možné označit jako manipulativní
a zavádějící. Jeho autor nepracuje
s ověřenými fakty a předkládá posluchačům směs mylných dojmů, polopravd
a převzatých nepravdivých informací.
Úřad RRRS je připraven celou záležitost
řešit soudní cestou.
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Ústecký kraj má svého světového rekordmana!

Miroslav Oros a jeho létání na motorovém paraglidu
P

rvní měsíc bojoval s velkou
zimou a se silným nachlazením, pak s krizí, kdy se musel
do létání nutit a nakonec musel
likvidovat ztrátu, kterou nabral
kvůli špatnému počasí. Řeč je
o novém světovém rekordmanovi v motorovém paraglidingu, kterým je pětatřicetiletý Ústečan Miroslav Oros –
sportovní pilot, který se profesionálně věnuje fotograﬁi
a ﬁlmové tvorbě. V časovém
limitu 90 dní se mu podařilo
na motorovém padákovém kluzáku uletět 9 132 km a překonat
tak o více než 1 100 km dva roky starý výkon Kanaďana Benjamina Jordana. Zapíše se tak
do Guinnessovy knihy rekordů.
Právě setkání s Kanaďanem
loni v létě pana Miroslava
k jeho výkonu motivovalo:
„Setkali jsme se v jižních Čechách a hodně jsme společně
létali a také si povídali. Už loni
jsem Benovi řekl, že bych se
rád pokusil jeho výkon překonat a že bych chtěl, stejně jako
on, spojit tuto akci i s podporou
znevýhodněných dětí.“ Benjamin Jordan totiž létal mezi
kanadskými letními tábory pro
děti z neúplných rodin. S dětmi
si při návštěvách povídal o létání a plnění snů.
Od jednoho dětského
domova ke druhému
Miroslav Oros už od roku
2006 spolupracuje s Nadací táta a máma, která se věnuje podpoře dětí z dětských domovů.
I proto se rozhodl, že pokus
o světový rekord povede jen
po České republice a trasa
bude vytýčena 150 dětskými
domovy. „Nalétat 9 000 km
jen nad naší zemí, která má na
šířku 500 km a od severu k jihu

Miroslav Oros v oblacích
při jednom z přeletů
našeho kraje

Děti a devět tisíc
kilometrů…
Miroslav Oros strávil v sedačce motorového padákového kluzáku
během tří měsíců 193 hodin, nalétal 9 132 km, absolvoval 111
startů a přistání. Doprovodný tým najezdil více než 16 000 km.
Letových dnů bylo celkem 69. Let proběhl na paramotorech
a padákových kluzácích české ﬁrmy Nirvana ze Zlína. Motorový
padákový kluzák létá rychlostmi kolem 45 km/h a na jedno
natankování vydrží ve vzduchu 3 - 4 hodiny. Výbava, se kterou
pilot vzlétá, váží kolem 40 kg. Výkonu samotnému předcházela
tvrdá čtyřměsíční fyzická příprava, během které Miroslav Oros
strávil v tělocvičnách a posilovnách více než 200 hodin.
350 km, není jednoduché.
I proto jsem se rozhodl létat od
jednoho dětského domova ke
druhému.“ Dvacítku dětských
domovů Miroslav Oros při
svém putování i navštívil.
S dětmi si povídal o tom, že
když člověk hodně chce a dokáže se vypořádat se všemi
překážkami, je dosažení jakéhokoliv vysněného cíle reálné.
Děti v dětských domovech za
to potom vytvářely ze svých
postav různé obrazce, které
Miroslav Oros ze vzduchu
fotografoval. „Obrazce byly
nádherné a v jejich tvorbě
a fotografování určitě budeme
pokračovat i v dalších dětských
domovech,“ komentuje tuto
aktivitu pilot. Během svého
letu se také snažil shánět od
sponzorů peníze na sportovní
potřeby a sportovní aktivity pro

děti z dětských domovů. „Již
nyní se rozděluje skoro 200
tisíc korun a dalších zhruba tři
sta tisíc máme od sponzorů přislíbeno.“ Chystá se také kniha
o celém projektu s nádhernými
leteckými fotograﬁemi, ﬁlm
o celé akci (demosnímek „Jeden
den“ už zvítězil v konkurenci
70 ﬁlmů na mezinárodním ﬁlmovém festivalu outdoorových
ﬁlmů v německém Ballenstedtu) a série výstav fotograﬁí.
Velká část zisku poputuje opět
k dětem z dětských domovů.
Zakončení rekordního letu
v Ústí nad Labem
Miroslav Oros při svém rekordu nezanedbal ani Ústecký
kraj. Z téměř dvacítky dětských
domovů na severu navštívil
oba dětské domovy v Ústí nad

Labem, zastavil se i v Mostě
a v Žatci. Na severu Čech
zažil podle vlastních slov nejpěknější i nejhorší okamžiky
celého letu. „Ústecký kraj je
kus země plná neskutečných
kontrastů. Krušné hory nebo
České středohoří jsou ze vzduchu překrásné, hnědouhelná
pánev byla naopak suverénně
nejdepresivnějším místem, které jsem přelétával. I když i zde
jsou už náznaky zlepšení,“
komentuje zážitky rekordman.
„Smutno mi také bylo, když
nám pod Děčínským Sněžníkem vykradli zloději během
několika minut z auta techniku
za 70 tisíc korun. Mrzelo mě to
o to víc, že to je zrovna oblast,
kterou mám neskutečně rád.“
Ani tato zkušenost nezlomila
touhu Miroslava Orose zakončit rekordní let právě v Ústí
nad Labem. I proto, že jeho
doprovodný tým, který ho po
celou dobu doprovázel autem
po zemi, tvořili další dva
Ústečáci – Zdeněk Ciboch
a Michal Zvěřina. „Když jsem
po 89 dnech přistál na letišti
v Ústí nad Labem s vědomím,
že devadesátý den počasí létání
neumožní, a na ukazateli kilometrů se objevila číslice 9132,

Sedmý ročník atletické Grand Prix
Ústí nad Labem za podpory kraje

Úchvatný pohled
na Portu Bohemicu
v labském údolí

Motorový paraglid nad rozkvetlým
polem řepky. Bylo jaro…
byli jsme všichni neskutečně
šťastní. Překonání světového
rekordu je pro sportovního
letce totéž, jako vyhrát olympiádu,“ líčí své pocity světový
rekordman Miroslav Oros.

Princezny světa na Ústecku

Ústecký kraj - Nezapomenutelné
housle Jaroslava Svěceného přivítají
v anglickém parku zámku v Klášterci
nad Ohří padesát princezen z celého
světa, které se koncem září sjedou do
Česka na světové ﬁnále soutěže krásy
Miss Princess of the World 2011. Po
prohlídce unikátního parku s více než
dvěma sty druhů stromů z celého světa
a sochařskou výzdobou Jana Brokofa
zamíří krásky za dalším ze skvostů
Ústeckého kraje – za žateckým chmelem do Chrámu chmele a piva, aby
naopak ony poznaly tu typickou „krásu
hořkosti“ českého piva z žateckého
poloraného červeňáku.
Odtud pak výprava vyrazí za jednou
z největších epoch české historie,
a sice na Nový hrad Záviše z Jimlína,
který bojoval na straně Jana Lucemburského. Zde si budou moci proVítězný koulař Russel Winger dosáhl výkonu 20,76 metru Ve čtyřstovce si pro vítězství doběhla Denisa Rosolová před hlédnout všechny etapy historie hradu
a pokořil rekord stadionu
Američankou DeeDee Trotterovou
Ústí nad Labem - V úterý 12. července podvečer se na ústeckém Městském stadionu uskutečnil úspěšný
atletický mítink, na kterém padly čtyři
nové rekordy stadionu. K účasti celé
řady atletických celebrit přispěl svojí
podporou tohoto skvělého sportovního
podniku Ústecký kraj a krajské město
Ústí nad Labem.
Mítink s názvem Grand Prix Ústí nad
Labem každoročně přiláká hvězdy světové atletiky a pochopitelně fanoušky
královny sportu. Diváků bylo letos na
sedm set a ocenili zejména výkony
koulařů, bežkyň na 400 metrů, výškařek a diskařů. Ve velké konkurenci koulařů zvítězil Američan Russel Winger,
který nejdelším vrhem dlouhým 20,76

metrů posunul rekord stadionu téměř
o půl metru. V tomto závodě překonalo
hranici 20 metrů hned pět závodníků.
Běh žen na 400 metrů byl dalším ze
špičkových závodů mítinku. Halová
mistryně Evropy Denisa Rosolová zvítězila v čase 51,51 sekundy a v novém
rekordu Městského stadionu. Utkala
se o prvenství s olympijskou vítězkou
ze štafety DeeDee Trotterovou. Další
rekord padl ve výškařském sektoru,
když Oldřiška Marešová překonala
laťku ve výšce 188 centimetrů a o sedm
centimetrů tak posunula svůj vlastní
rekord stadionu. Závod diskařů v závěru mítinku byl rovněž pro diváky
velmi přitažlivý. Vítěz Jan Marcell
dosáhl nakonec výkonu 63,53 metrů.

Vylepšil svůj vlastní rekord stadionu
a nechal svým hodem za sebou několik
dalších špičkových diskařů.
Podpora ústeckého atletického klání
ze strany kraje není náhodná. Ústecký
kraj je nositelem pilotního projektu
Českého atletického svazu Atletika
pro děti. Letos se pod heslem Staň
se atletickou nadějí Ústeckého kraje
konaly již čtyři atletické soutěže za
účasti několika tisíc dětí. „Do konce
tohoto roku ještě další závody v rámci
projektu Atletika pro děti proběhnou.
U příležitosti každého takového klání
obdrží některý z atletických oddílů
či některá ze škol od kraje sadu speciálního atletického náčiní pro děti,“
dodala hejtmanka Jana Vaňhová.

Oﬁciální stránky projektu:
www.xczech.cz (od 1. ledna
2011 aktualizovaný deníček,
bohatá fotogalerie, spousta
videí, možnost podpořit děti
z dětských domovů)

a země, jak se z původní tvrze za doby
Jiřího z Poděbrad stal hrad a jak jej po
třicetileté válce premonstráti přestavěli na barokní zámek. A samozřejmě
si budou moci prohlédnout i poslední
úpravy, které na zámku realizovali
Schwarzenbergové a také výsledky
náročných rekonstrukcí z posledních
let, kdy je zámek v Jimlíně majetkem
Ústeckého kraje. A tam výprava
skončí. Nad celou touto akcí, která se
uskuteční ve středu 28. září, převzala
záštitu hejtmanka Ústeckého kraje
Jana Vaňhová, protože i v tomto kraji
se rodí krásné dívky, které by se příští
rok mohly přihlásit do národního kola
soutěže.
Světové ﬁnále Miss Princess of
the World se letos uskuteční 1. října
v kongresovém sále Top Hotelu Praha
a televizní přenos ﬁnále budete moci
sledovat na TV Barrandov.

Šluknovský výběžek hostil
závod Tour de Feminin
Šluknovsko - Ve dnech 7. až 10. července se na Šluknovsku odehrál 24.
ročník cyklistického etapového závodu
Tour de Feminin, kterého se zúčastnilo
více než 160 závodnic z celého světa.
Tuto významnou sportovní akci podpořil Ústecký kraj a záštitu nad celým
závodem převzali předseda senátu
Milan Štěch a hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová. Tradiční závod
se od roku 2005 jede O cenu Českého
Švýcarska. Pořadatelem byl opět Klub
cyklistiky Krásná Lípa. Závod je součástí seriálu Světového poháru. Letos

na závodnice ve 26 týmech čekalo pět
etap, celkem to představovalo 413 kilometrů. Start i cíl závodu byl v Krásné
Lípě, závodnice při jednotlivých
etapách zavítaly též do Jiříkova, Rumburku a Varnsdorfu a také do polské
Bogatynie, kde se jela časovka.
Závodnice přijel povzbudit také krajský radní Petr Jakubec a zúčastnil se
též předávání pohárů a cen nejlepším
cyklistkám. Celkovou vítězkou Tour
de Feminin O cenu Českého Švýcarska se letos stala Australanka Amanda
Sprattová.
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Kandidát za náš region v anketě Strom roku 2011:

Alej na Kamenném Vrchu
Chomutov - Alej se nachází
v Chomutově, na Kamenném
vrchu nedaleko křižovatky mezi
sídlišti Březenecká a Kamenná.
Dříve byly stromy součástí školního hřiště. V dnešní době je
škola zrušena a hřiště je v zanedbaném stavu. Část stromů
roste v oboustranné aleji, část
v jednostranné. Většinu aleje
tvoří duby letní. Celkem jich tu
je 37, přimíšeny jsou mezi nimi
dvě lípy srdčité. Celkový počet
stromů v aleji je tedy 39. Stromy
mají různé stáří. Nejstarší duby
mají přibližně 150 - 200 let. Pro
své mimořádné rozměry a genetickou hodnotu je alej navržena
na vyhlášení za památné stromy.
Občanské sdružení Anthericum přihlásilo do ankety
Strom roku 2011, kterou pořádá Nadace Partnerství alej
především z toho důvodu, že
v okrese Chomutov podobná
alej není a je tím velmi pozoruhodná. Anketa byla vyhlášena
21. března, do 15. května byly
nominace a pak vybrala odborná
porota dvanáctku ﬁnalistů. Alej
na Kamenném Vrchu mezi ně
postoupila! O vítězi nyní rozhoduje veřejnost prostřednictvím
DMS nebo hlasovacích archů,

a to až do 10. října (podrobnosti
o hlasování elektronicky i DMS
na www.nadacepartnerstvi.cz).
Hlavním cílem této ankety je
vytváření a posilování vztahu
lidí k stromům i k přírodě
všeobecně. Hledá se nejsympatičtější strom s příběhem, který

Křížovka o ceny
Tajenkou minulé křížovky byla
otázka Jakou hodnotu měly
dary na dnu záchranářů (?).
Odpověď: Ústecký kraj věnoval
záchranářům techniku a vybavení za 8,135 mil. Kč a ﬁrma
Net4 Gas dala HZS ÚK požární
vozidlo Tatra za 8 mil. Kč.
Celková hodnota darů byla
16,135 milionu korun. Z došlých správných odpovědí jsme
vylosovali pět luštitelů, kteří
dostanou poštou pěkné ceny:
Václav Vítek ze Žatce, Martin
Orth z Litoměřic, Ing. Vladimír Vohánka z Vinařic, paní
Milli Missbach z Mostu a Jan

Němeček z Teplic. I dnešní
křížovka má v tajence otázku,
na kterou najdete odpověď
v některém z našich článků.
Pošlete nám tedy vyluštěnou
tajenku i s odpovědí. Adresa
pro zaslání korespondenčních
lístků: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor kancelář hejtmana,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, elektronickou poštu
pak adresujte na sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Vše nejpozději
do středy 17. srpna. Přidejte heslo „Křížovka“; i v mailech uvádějte úplnou adresu!

dokáže spojovat lidi, kteří v jeho
blízkosti bydlí nebo k němu mají
vztah. Životní příběh této aleje se
odvíjí každým dnem a může být
i celkem obyčejný. Proháněly se
tudy školní děti, v době, kdy tu
ještě fungovala škola. Na při-

lehlém hřišti čas od času rozbil
svůj stan nějaký cirkus. Každý
den si tudy krátí lidé cestu do
práce, do školy, na rande, venčí
tu svoje čtyřnohé mazlíčky. Je
i mnoho takových, co sem nikdy
nezavítali a nemají ani tušení,
že tu něco tak krásného máme,
protože alej je poněkud stranou
všedního ruchu, byť navazuje na
dvě frekventované silnice, které
využívají snad všichni Chomutované. I v tom je její kouzlo,
je to takový malý poloutajený
chomutovský poklad. Snažíme
se ho odtajnit pomocí hry geocaching a nyní i prostřednictvím
ankety Strom roku.
Rostislav Vošický

7. místo na dětské olympiádě
Olomouc - V Olomouci se
odehrály Hry V. letní olympiády
dětí a mládeže České republiky,
kterých se zúčastnila i sportovní
výprava Ústeckého kraje s 334
sportovci do 15
let z nejrůznějších
koutů našeho regionu. Nakonec
Ústecký kraj obsadil 7. místo z celkových 14. Nadějné sportovce
přijel podpořit i krajský radní
pro školství Petr Jakubec.
Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích 10 - 12 let
a 13 - 15 let a ve 24 soutěžních
disciplínách. Mezi ně patřily
například atletika, fotbal, golf,

baseball, sportovní gymnastika, tenis a mnoho dalších.
Ústeckému kraji se podařilo
v konečných výsledcích nasbírat
dohromady 45 medailí, z toho
11 bylo zlatých,
12 stříbrných a 22
bronzových. Zlaté medaile krajští
reprezentanti nasbírali v atletice,
boxu, kanoistice, plavání a ve
street dance. Delegace se zapojila do téměř všech disciplín,
vynechala pouze zpěv POP
a showdown. Více informací
o výsledcích a disciplínách nabízí odkaz http://www.olympic.
cz/odm2011.
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Fotokvíz

V

červnovém fotokvízu většina z vás poznala, že
na fotograﬁi byla kaple Všech
svatých v obci Rohatce (okr.
Litoměřice). Na dárky se mohou těšit vylosovaní výherci
František Benedikt z Klášterce nad Ohří, Václav Hieke
z Krásné Lípy a Jaroslav
Harapát z Ústí nad Labem.
Předmětem dnešního fotokvízu nebude kupodivu pouze
budova, která
je na fotograﬁi, ale bude se
jednat o celý
areál, který
k ní přiléhá.
Objektem je
ceremoniální
kaple židovského hřbitova, založeného
v r. 1862 v jednom z měst
v dnešním Ústeckém kraji,
které se po dlouhou dobu ve své
historii vyznačovalo významnou a početnou židovskou obcí.
Hřbitov byl již třetím židovským pohřebištěm v pořadí
v tomto městě a založen byl
jako součást komunálních
hřbitovů jednotlivých vyznání
(katolického, evangelického, židovského), když starší hřbitov
již kapacitně nestačil a musel

být uzavřen. Dnes je tento
židovský hřbitov největším
židovským pohřebištěm na
území kraje a najdeme na něm
náhrobky mnoha významných
osobností. I z těchto důvodů
byl před sedmi lety hřbitov
s kaplí a proti stojícím domem
Pohřebního bratrstva prohlášen
za kulturní památku a celý
areál prochází úspěšně rozsáhlou obnovou. Jeho vlastníku –
židovské obci
– byla poskytnuta dotace v rámci
Programu
na záchranu
Z a
obnovu
Í
V
OK
drobných paT
FO
mátek a architektury dotváření kulturní krajinu Ústeckého kraje ve výši
30 tis. Kč na obnovu některých
význačných náhrobků. Poznáte ve kterém městě se tento
židovský hřbitov nachází?
Správné odpovědi posílejte
do středy 17. srpna na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací,
Velká Hradební 48, 400 02
Ústí nad Labem nebo e-mailemna:ticha.a@kr-ustecky.cz.
Heslo: Fotokvíz.

?

?

Kulturní pozvánky
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Keramika, do 6. září. V prostoru
budovy v ul. W. Churchilla probíhá výstava keramiky ZŠ Palachova z Ústí n. L.
Venkovy a venkované, 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
ERLANGEN, až do 28. srpna.
Město chomutovských krajanů ve
fotograﬁích fotoklubu Erlangen
Foto Amateure.
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 2011. 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 krajináře Kavána v hlavním sále.
Nebezpečná laguna, do 4. září.
Ve foyer představí Veronika
Rychterová své plastiky vyrobené
z PET lahví.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Keltové, až do 18. září. Výstava
regionálního muzea v Kolíně.

Sledovanost webové televize
Ústeckého kraje láme rekordy

V

íce než 400 000 přehraných videí zaznamenal Krajský úřad
Ústeckého kraje na své vlastní webové televizi, která byla
spuštěna letos 1. března. Zájem o videa je nejen z celé České
republiky, ale také ze zahraničí. Webová televize Ústeckého kraje
„vysílá“ na internetové adrese www.u-tv.cz.

Zvýšení povědomí o Ústeckém
kraji byl hlavní cíl zprovoznění
webové televize. Nejvíce si
videa za první měsíce provozu
přehrávali obyvatelé samotného
kraje, ale těsně za nimi jsou rovnoměrně všechny kraje České
republiky. Při analýze sledovanosti se objevila i zajímavost –
z oblastí České republiky se od
března nejvyšší zájem o videa
na U-TV střídal. Jednou měli
měsíční rekord v počtu návštěv
diváci z Ústeckého kraje, pak
ze Středočeského kraje a Prahy
a nyní z Moravskoslezského
kraje. Je tedy možné, že nejvíce
turistů k nám v červenci zamíří
právě ze severní Moravy. Ale
nejen z České republiky zaznamenal krajský úřad vysoký
zájem o dění v kraji prostřed-

nictvím webové televize. Tisíce
videí byly přehrány v Německu,
Velké Británii, Rusku, ale také
na Slovensku, v Rakousku, Irsku a Holandsku.
Jeden z kanálů U-TV je věnován
příspěvkům, které mohou zasílat
sami diváci – návštěvníci webu
www.u-tv.cz, občané Ústeckého
kraje či turisté. Výjimečnou událost můžete zaznamenat na videokameru a sestříhat do dvouminutové reportáže. Zkušení ji
mohou opatřit i titulky jako pro
vysílání v opravdové televizi.
Zpracované video poté zašlete na
e-mail televize@kr-ustecky.cz
prostřednictvím některého veřejného úložiště, například www.
uschovna.cz. Spot by se měl
věnovat zajímavostem a událostem v ústeckém regionu.
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