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Dvě pěkné
dopravní stavby:

Krásu hledejte doma
Zámek Krásný Dvůr, Brána do Čech,
Krušné hory, Miss Princess – čtěte na str. 5

Křižovatka Sebuzín a náměstí v Krásné Lípě – str. 4
srpen 2011

Slovo hejtmanky
Nebýt „dé osmiček“,
daně by se zvyšovat
nemusely

ročník 10

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

Zlatá stuha soutěže Vesnice
roku Nové Vsi v Horách

Vyberte
nejlepšího
dopravce!

I

Z

ajímá vůbec někoho
z dnešní vlády, zda se
náš stát chová hospodárně?
Zda je možné peníze rozumným vynakládáním, funkčními a srozumitelnými zákony a vymahatelností práva
ušetřit? Asi ne, protože jinak
by se nemusely zvyšovat daně a razantně škrtat ve státním rozpočtu. Mám na mysli
miliardy, možná desítky miliard uspořených korun ročně.
A uvedu konkrétní příklad
„efektivního nakládání se
státními penězi“, kterých
však v celé České republice
musí být desítky, možná
i stovky.
O dostavbě posledních kilometrů dálnice D8 se popsalo
již mnoho řádků. Dálnice,
která měla být podle původních plánů kompletně v provozu již před několika lety,
stále není dokončená a nikdo
dnes neví, zda se to vůbec
podaří, a pokud ano, kdy.
Co je však jisté: že stát (tedy
občané tohoto státu) pouze
v důsledku nedokončené
dálnice vyhodí do vzduchu
každý rok stovky milionů
korun. Podle analýzy ČVUT
jde konkrétně o 650 milionů
Kč na přímých nákladech,
ale konečná částka bude ještě
mnohem vyšší. Pokud by
se podařilo dostavět dálnici
do tří let, zaplatíme za tento
kousek dálnice se započtením výše uvedených ztrát
dvojnásobnou cenu.
O problému se mluví dlouhé
roky, systémové řešení však
nikdo nenavrhl. A tak se
zbytečně vyhazují miliardy
korun a budou se vyhazovat
i nadále. Takové plýtvání se
pak jednoduše zamázne zvýšenými daněmi, tedy z kapes daňových poplatníků.
Kolik takových „dé osmiček“ máme v celé České
republice?
publice?

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

když už jsou výsledky
letošního ročníku krajského
kola soutěže Vesnice roku 2011
Ústeckého kraje známé od
června, ocenění se předávala
16. srpna, tradičně ve vítězné
obci. Letos si Zlatou stuhu, nejvyšší ocenění, vybojovala Nová
Ves v Horách z Mostecka, která
bude náš kraj reprezentovat
v celostátním kole.
„V našem kraji si soutěž
Vesnice roku vybudovala již
mnohaletou tradici a prestiž.
Já jsem ráda, že naše vesnice
mají motivaci na sobě pracovat
a neustále zlepšovat kvalitu
života svým obyvatelům. To
je ostatně i prioritou kraje už
řadu let,“ řekla při zahájení
hejtmanka Jana Vaňhová, která
předávala vítězná ocenění. Kraj
poskytl na ﬁnanční odměny těm
nejlepším obcím dohromady
jeden milion korun, Nová Ves
v Horách za svůj úspěch získala
300 tis. Kč. Krajské vedení
reprezentoval také radní pro
regionální rozvoj Radek Vonka.
Nová Ves v Horách podle

Ústecký kraj - Už v září bude
vyhlášen 4. ročník ankety Dopravce roku 2011 Ústeckého
kraje. V ní určí cestující veřejnost nejlepšího dopravce, který
v našem regionu zajišťuje veřejnou přepravu osob. Loňské
vítězství bude obhajovat společnost Autobusy Karlovy Vary
a spolu s ní se bude ucházet
o přízeň občanů dalších jedenáct
autobusových dopravců a rovněž České dráhy a Vogtlandbahn.
Hlasovat se bude prostřednictvím internetu na webu kraje,
anketní lístky budou k dispozici
i v přepravních kancelářích, na
obecních úřadech a také v našich krajských novinách. Deset
vylosovaných účastníků ankety
Hejtmanka Jana Vaňhová předala starostovi Janu Bejčkovi Zlatou stuhu soutěže Vesnice roku získá pěkné a hodnotné ceny
2011. Vítězná Nová Ves v Horách získala také třistatisícovou ﬁnanční cenu na další rozvoj obce. (notebooky, iPady).
komise zvítězila díky svému čanů, podnikání, péče o krarozvoji ve většině hodnotících jinu, připravované záměry či
kritérií, jako jsou například občanská vybavenost.
Pokračování na str 3
společenský život, aktivita ob-

Pro vládu není
vzdělanost prioritou!

Zamyšlení radní Jany Ryšánkové o internetizaci knihoven

P

lánované škrty ve výdajích
na Ministerstvu vnitra ČR
se patrně nedotknou jen policistů a dalších ozbrojených
složek, ale jak se ukazuje,
problémy mohou mít i organizace zdánlivě s touto oblastí
nesouvisející. Financování internetových přípojek obecních
knihoven bylo totiž doposud
zahrnuto do jedné z kapitol

ministerstva vnitra (dále v textu
MV), původně spadající pod
ministerstvo informatiky. Ze
zprávy MV adresované vládě
se lze dočíst, že „ﬁnancování
provozu zřízených přípojek
ze strany MV již překročilo
horizont původně plánované
doby tří let od zřízení. V současné době je připojeno více
než 3 200 knihoven, v průběhu

Projekt Atletika pokračuje
Ústecký kraj - Druhý ročník
soutěží projektu Atletika pro
děti, které pořádá kraj spolu
s Českým atletickým svazem,
má letos podtitul Staň se
atletickou nadějí Ústeckého
kraje. Po sérii jarních klání
v netradičních disciplinách pro
děti z mateřských škol a malé
školáky ze „základek“ se Atle-

tika pro děti přesouvá v září do
dalších měst kraje. Konkrétně
v pátek 9. září budou soutěže
v Děčíně na stadionu, 30. září
(také pátek) přivítá atletické
naděje hřiště ZŠ Ostrovní ve
Štětí. Při obou akcích budou
uděleny další dvě sady netradičního atletického náčiní vždy
v hodnotě 25 tisíc Kč.

roku 2011 je možné předpokládat připojení až 3 500 knihoven
s ﬁnančními náklady cca 98,5
mil. Kč ročně. Poskytování služeb pro některé malé obce (asi
365) zejména v příhraničních
oblastech, kde není jiná možnost připojení, je zajišťována
satelitním připojením, jehož
úhrada dosahuje až 4.350 Kč
u jedné přípojky za měsíc.“
Ministerstvo dále upozorňuje,
že je nutné co nejdříve rozhodnout o dalším zabezpečení
bezplatného využívání internetových přípojek uvedeného
počtu knihoven v ČR, protože
od roku 2010 mělo dle dohody
ﬁnancování přejít na ministerstvo kultury, které se však dosud
k tomuto kroku nepřihlásilo.
Náměstek ministra Jaroslav
Hruška na červnovém jednání
s knihovníky konstatoval, že
projekt bude bez náhrady
zrušen, neboť není prioritou
resortu a v rámci rozpočtu se
nedostávají ﬁnanční prostředky
na mzdy policistů.
Pokračování na str 4

Koncem září další krajské noviny!

V

zářijových listech, které distribuujeme občanům kraje
v nákladu 230 tisíc kusů, si přečtete mimo jiné o spolupráci Ústeckého kraje s velkožernoseckou ﬁrmou CS-BETON,
která ﬁnančně pomáhá při rozvoji některých aktivit regionu,
dozvíte se o tom, jak probíhá inventarizace lesů nejen v našem
kraji a také se díky anketním lístkům budete moci zúčastnit
soutěže Dopravce roku 2011. Budeme na Krajských dožínkových slavnostech a navštívíme společně další významnou
Národní kulturní památku Ústeckého kraje. Noviny čekejte
v poštovních schránkách v pondělí nebo v úterý 26. - 27. 9.
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Z jednání rady kraje

Jste spokojený zákazník?

Vybíráme z 82. jednání krajské rady, 10. srpna 2011:
„SITA CZ Chomutov – provozní areál“
Rada se vyjádřila k záměru vybudování areálu pro dočasné
skladování ostatních a nebezpečných odpadů a dále zařízení
pro úpravu a využívání ostatních a nebezpečných odpadů
a druhotných surovin. Plánovaná provozovna v Chomutově
má být regionálně významným provozem, zajištujícím využívání a úpravu odpadu. Radní nesouhlasí s předloženou dokumentací a také nesouhlasí s umístěním záměru. Dokumentace
neřeší posouzení navrženého zabezpečení při skladování
nebezpečných odpadů ve vztahu k možné kontaminaci spodních vod, přilehlých vodních toků a lokálních prvků soustavy
ÚSES.
Dopravní obslužnost – příměstská doprava
Rada souhlasí se záměrem na zavedení linky příměstské
dopravy z Ústí nad Labem do města Krupky a s navrženým
tarifním řešením vycházejícím ze schválené koncepce tarifního řešení IDS pro relaci Krupka – Ústí n.L. a další dotčené
relace. Návrh počítá s prodloužením linky příměstské dopravy
Ústí n.L. z Přestanova do sousední Krupky, která je s počtem
14 tisíc obyvatel významným sídelním celkem, avšak bez
odpovídajícího autobusového spojení s 15 km vzdáleným
krajským městem.
Jmenování vedoucí odboru
Rada Ústeckého kraje jmenovala Ing. Veroniku Vítkovou.
do funkce vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
krajského úřadu, a to s účinností od 1. září 2011.

Navštívili nás

Ú

stecký kraj navštívila delegace z Vladimirské oblasti z Ruska, kterou tvořily
především děti. Pobyt u nás
jim zařídilo Sdružení evropské a globální spolupráce
s pomocí Česko-ruské společnosti v Rumburku. Jelikož
se Ústecký kraj chystá s Vladimirskou oblastí podepsat
smlouvu o spolupráci, přijala
hejtmanka Jana Vaňhová delegaci na krajském úřadě.
Mladí lidé ve věku 13 - 17 let
se během pobytu na severu
Čech setkali s nejvyšší představitelkou Ústeckého kraje

a seznámili se i s chodem krajského krizového řízení, které
koordinuje činnosti například
při nečekaných povodních.
Školáky doprovázeli představitelé okresu Kiržač, který udržuje spolupráci s Rumburkem,
jehož zástupci na krajském
úřadě také nechyběli.
Nejvzácnějším hostem z Vladimirské oblasti byla Ljuba Ivanovna Kuzicina (na snímku),
která již od roku 1992 propaguje Ústecký kraj v Rusku
a organizuje kromě výměnných
pobytů pro děti a mládež výstavy zaměřené na náš region.

srpen 2011

Petr Husák, předseda komise, člen Zastupitelstva Ústeckého
kraje a předseda jeho Sociálního výboru
Ústecký kraj - Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pod
záštitou hejtmanky J. Vaňhové
letos opět vyhlašuje soutěž

o cenu Spokojený zákazník Ústeckého kraje. Jejím hlavním
cílem je poukázat na ﬁrmy, které
nabízejí kvalitní výrobky či

služby a navíc se chovají k zákazníkům vstřícně a ochotně.
„Soutěž je vypsána pro
všechny obory podnikání.
V našem kraji se tato akce
uskuteční pojedenácté. Stejnou
soutěž SČS organizuje i v Karlovarském, Jihočeském, Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském
kraji,“ říká Petr Husák, předseda odborné komise soutěže.
Podle něj lze za deset let
trvání soutěže vysledovat, že
vítězné ﬁrmy a živnostníci díky
ocenění vykazují vyšší zisky
a stávají se vyhledávanějšími
mezi spotřebiteli.
Návrh na ohodnocení lze
přihlásit prostřednictvím emailu: blahoslav.husak@quick.cz

Senioři obdivovali soutěsky
Hřensko - Pod záštitou náměstka hejtmanky Ústeckého
kraje Arna Fišery se minulý
měsíc ve Hřensku odehrál Den
seniorů ve Hřensku. Během něj
byl připraven bohatý a atraktivní
program. Účastníci strávili v krajině Národního parku České
Švýcarsko odpoledne plné zážitků. Nenechala si ho ujít ani
hejtmanka Jana Vaňhová.
Součástí odpoledne byla procházka přírodou podél toku
Kamenice. Jeden z úseků cesty
šlo absolvovat pouze na lodičce
– a to v úseku Edmundovy
(jinak nazývané Tiché) soutěsky.
Lidskou silou poháněná loďka
seniory seznámila se skalními
útvary. Převozník vyprávěl o hi-

storii a o živých i zkamenělých
obyvatelích soutěsky (Skalní
rodina, Strážce aj.). Mezi soutěskami na odpočinkovém místě

s restaurací byl připraven oheň
na opékání buřtů za doprovodu
country kapely. Akce se zúčastnily zhruba dvě stovky seniorů.

Aktuality • Informace
Seminář projektu ChemLog Projekt
ChemLog, tedy optimalizace logistiky
chemického průmyslu ve střední a východní Evropě, bude mít mezinárodní seminář. Uskuteční se
31. srpna od 10 hod. na Zámku Děčín. Během odborných přednášek budou představeny a shrnuty stěžejní výsledky a výstupy
projektu, jehož partnerem je rovněž Ústecký kraj.

Na Zahradě Čech nejlepší výrobek Jubilejní 35. ročník zahradnického veletrhu Zahrada Čech zahájí v pátek 16. září a potrvá až do
24. září. Na Výstavišti Litoměřice
budou hned úvodní den vyhlášeny
nejúspěšnější potravinářské výrobky devíti kategorií 4. ročníku
soutěže Nejlepší výrobek – Kraj Přemysla Oráče. Veletrh bude
otevřen vždy od 9-18 hodin, vstup 80/50 nebo 30 Kč pro děti.
Tour de Labe handicap Ve dnech 23. - 25. 9. projede Ústeckým
krajem Tour de Labe Rotary handicap + family. Cílem jízd bude
prověřit průjezdnost a stav bariér na Labské cyklotrase i možnosti
ubytování vozíčkářů v koridoru řeky Labe. Peloton odstartuje
17. 9. ve Vrchlabí, v sobotu 24. navečer dorazí do Ústí n. L.
a v neděli bude pokračoval přes Děčín do saského Bad Schandau.
Změna ve vedení Krajské zdravotní Představenstvo akciové
společnosti Krajská zdravotní zvolilo na svém zasedání v polovině
srpna za předsedu tohoto statutárního orgánu Radka Scherfera.
Krajská zdravotní sdružuje pět největších nemocnic v kraji – v Ústí
nad Labem, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově.

Zářijové
farmářské
trhy

Ústecký kraj - Již od dubna pořádá pod záštitou
hejtmanky Jany Vaňhové občanské sdružení Český um
– Artiﬁcium Bohemicum
spolu s Ústeckým krajem
a dalšími partnery (Czech
Coal, krajská agrární komora) Severočeské farmářské
trhy. Nejbližší program na
září, kdy už vstoupíme do
podzimu: Chomutov: sobota 3. září od 8 do 12 hodin na
náměstí 1. máje; Ústí n. L.:
soboty 10. a 24. září od 8 do
12 hodin v parku na Severní
Terase, pod ulicí Stavbařů;
Most: sobota 17. září od 8
do 12 hodin na hipodromu.
Poprvé a zkušebně také
v Jirkově a Kadani. V obou
městech trhy připravujeme
ve spolupráci s městskými
úřady. V Jirkově bude první trh v sobotu 10. září
ráno na pěší zóně u kostela,
v Kadani pak na Mírovém
náměstí ve čtvrtek 15. září
odpoledne.

Jaké máme lesy? Odpoví inventarizace.
Česká republika - Od letošního roku až do roku 2015
budou lesníci zjišťovat po celé
České republice stav a vývoj
našich lesů. Toto šetření se
nazývá Národní inventarizace
lesů a je to nezávislé šetření
o skutečném stavu a vývoji lesů
v České republice.
O inventarizaci lesů rozhodla
vláda nařízením (č. 247/2009)
a je uložena i v lesním zákoně
(č. 289/1995 Sb.). V tomto
zákoně je také uvedeno, že
vlastník lesa je povinen strpět
provádění potřebných úkonů
spojených s inventarizací lesů.
Provádění inventarizace uložila
vláda Ústavu pro hospodářskou
úpravu lesů Brandýs nad Lab.
„Inventarizací lesů získáváme
údaje, zejména o zásobách
dřeva, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a funkcích lesů.

FOTO: GABRIELA PAVLOŇOVÁ, ÚHÚL

Živnostník a Firma roku Slavnostní vyhlášení výsledků
dalšího ročníku krajské soutěže Vodafone Firma roku 2011 a Era
Živnostník roku 2011 o Cenu Hospodářských novin se připravuje
do ústeckého Clarion Congress Hotelu na čtvrtek 8. září. Tato
podnikatelská a společenská událost začíná v 16 hodin. Vítězové
obou kategorií v našem kraji budou pak v prosinci usilovat
v Praze o celorepublikový titul.

mobil: 733 683 746, nebo prostřednictvím Regionálního kontaktního místa pro spotřebitele,
které je zřízeno na adrese:
YMCA v Ústí nad Labem,
Hradiště 4, Ústí nad Labem,
e-mail: usti@ymca.cz, tel.: 475
220 831. Zde stačí
uvést své jméno
a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresu navrhované prodejny (provozovny)
a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Současně lze
využít i internet (www.regio.
cz/cena), kde jsou podrobnější
informace a také formulář pro
podání návrhu, a to do 30. září.
Výsledky budou zveřejněny
koncem října.

Měření na inventarizační ploše.
Ke sběru dat používáme nejmodernější terénní přístroje,“
vysvětluje Ing. Miloš Kučera,
Ph.D., vedoucí Oddělení inventarizace lesů. Inventarizace lesů
je založena na matematicko

statistické metodě, jejím základem je opakované pozemní
měření na inventarizačních
plochách rozmístěných po celé
ČR. Nyní probíhá druhá inventarizace. Měření probíhá

nedestruktivním
způsobem.
Z důvodu zachování nezávislosti inventarizace nejsou tyto
inventarizační plochy v terénu
značeny a nelze sdělit jejich
polohu. Výsledky měření se
nevyhodnocují za jednotlivé
inventarizační plochy, ale za
velké územní celky, tedy za
celou ČR a kraje. „Naši pracovníci jsou vybaveni povolením,
které si může majitel lesa
zkontrolovat,“ dodává Kučera.
Zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR je v zájmu
všech majitelů a správců lesů.
Z výsledků první inventarizace
lesů, které budou veřejně přístupné, bylo například zjištěno,
že Ústecký kraj je jeden z mála,
ve kterém je více listnatých
než jehličnatých lesů. Tyto
a mnoho dalších informací
můžete nalézt na www.uhul.cz.
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Zlatá stuha soutěže Vesnice roku Nové Vsi v Horách
nění. Chválou na rozvoj a vývoj obcí
nejen v Ústeckém kraji nešetřili členové odborné komise. „Naše vesnice
už se neobnovují, ale rozvíjejí. Už
se nedá rozhodně říci, že jsou šedé,“
řekla Alena Knobová, starostka Liběšic u Litoměřice a představitelka
Svazu měst a obcí ČR. Podle ní Vesnice roku není soutěží krásy: „Vítězí
ten, kdo se rozvíjí a pracuje na sobě
hned v několika směrech.“ Naposledy
se obci z Ústeckého kraje podařilo
v celorepublikovém ﬁnále zvítězit
v roce 1998. Jednalo se o Jiřetín pod
Jedlovou. „Moc si přeji, aby se nám
to podařilo znovu. Držím palce Nové
Pokračování ze str 1
Vsi, aby úspěšně reprezentovala náš
Komise navštívila přihlášené obce kraj,“ popřála starostovi vítězné obce
v průběhu května a června. Do kraj- hejtmanka.
ského kola 17. ročníku Vesnice roku
se přihlásilo celkem 15 obcí. Hodnotící komise má celkem deset členů
ze zástupců nejrůznějších oblastí
a organizací, například z ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva
zemědělství, Svazu měst a obcí
ČR a Odboru regionálního rozvoje
KÚÚK.
„Chtěl bych moc poděkovat všem,
kteří se podíleli na všestranném
a dynamickém rozvoji naší obce.
Děkujeme za podporu a spolupráci,“
prohlásil starosta vítězné obce Jan
Bejček při převzetí nejvyššího oce-

Zaplněný sál kulturního domu v Nové Vsi v Horách hostil slavnostní a oﬁciální vyhlášení výsledků letošní krajské soutěže o Vesnici roku 2011

Zelená stuha připadla letos obci
Vědomice ležící na druhém břehu Radní Radek Vonka (vlevo) předává Bílou stuhu s příslušnou ﬁnanční
Alespoň jeden pohled do vítězné obce: Jsme na novoveském hřišti…
Labe naproti Roudnici n. L.
odměnou. „Bílé“ jsou Koštice.

Představujeme páteřní školy Ústeckého kraje

Truhláři mají halu za miliony
snažíme se spolupracovat i se
školami v Ústeckém kraji, například s Hotelovou
školou v Teplicích, a také využíváme dotací od
Evropské
unie
k realizaci celé
řady vzdělávacích projektů,“
přiblížil aktivity
školy její ředitel.
Momentálně škola eviduje přes
800 žáků v denním studiu a dalších 130 na dálkovém. Před dvěma lety škola pla-

Krajský radní Petr Jakubec
Děčín - Střední škola řemesel
a služeb v Děčíně patří k největším v tomto okrese. V průběhu optimalizace středního
vzdělávání v Ústeckém kraji se
stala díky odpovídajícímu počtu
žáků a velikosti páteřní školou.
V červnu pak z rukou radního
pro školství, mládež a sport
Petra Jakubce převzal ředitel
školy Milan Soukup certiﬁkát
Páteřní škola Ústeckého kraje.
Kromě dostatečné naplněnosti tříd splnil i další vyžadované podmínky. „Ocenění
pro nás hodně znamená, je to
uznání naší práce. I když i nás
se samozřejmě dotýká úbytek
žáků, hlavně na učňovských
oborech, snažíme se neustále
rozvíjet. Navázali jsme kontakty nejen se zahraničím, ale

tila za největší na Děčínsku.
Po sloučení škol ve Varnsdorfu
je nyní druhá. Největší skoky
ve výkyvech žáků jsou znatelné především v učebních
oborech. Řada žáků dává přednost maturitním, i když se časem může ukázat, že je pro ně
náročnější.

navíc truhláři z Děčína bodují
v nejrůznějších soutěžích.
Kraj se rozhodl postavit
mladým řemeslníkům halu

V děčínské škole se
žádný žák neztratí
„Certiﬁkát páteřní školy jsme
získali i díky tomu, že jednou
z dalších podmínek je prostupnost žáků skrz jednotlivé obory.
Proto pro nás není problém
zařadit žáka do jiného oboru na
naší škole, pokud po pár měsících zjistí, že jím vybraný obor

Ředitel Milan Soukup u certiﬁkátu Páteřní školy Ústeckého kraje

neodpovídá jeho představě.
U nás se žádný žák rozhodně
neztratí,“ vysvětlil ředitel školy. Problém vidí v tom, že
dnešní společnost je nastavená
tak, že vzdělání považuje za
hodně důležité kvůli nalezení
vhodného zaměstnání. Proto
si děti vybírají spíše maturitní
obory, zvlášť na Děčínsku,
kde je nezaměstnanost vysoká.
„Evidujeme i vysoký zájem
o dvouleté nástavbové maturitní studium,“ upřesnil Milan
Soukup. Letos se také poprvé
škola zapojila do nové podoby
maturit a s napětím očekávala,
jak si budou žáci stát, protože
vzhledem k oborům nemají
v osnovách tolik českého jazyka a matematiky. „Je zajímavé
a vlastně i logické, že kdo chodil pravidelně do školy a měl
docházku v pořádku, novou
maturitu zvládl.“
Děčínská škola řemesel a služeb sbírá ocenění na celé řadě
Krásná „vývařovna“, tedy praktická učebna, už čeká na žáky soutěží, kterých se zúčastňují
gastronomických oborů
její nadaní a pracovití žáci.

Nejvíce je Milan Soukup pyšný na gastronomické obory:
„Naši reprezentanti se pravidelně umísťují na špici nejen
na regionální úrovni, ale
i v rámci republiky. Jedná se
především o cukráře, kuchaře
a číšníky.“ K dispozici je na
škole i obor truhlář, za který
vedení získalo certiﬁkát úspěšnosti, protože připravuje
kvalitně vzdělané absolventy.
V posledních dvou letech

Význam děčínské střední
školy si uvědomuje i Ústecký
kraj, který je jejím zřizovatelem. Právě kvůli úspěchům
v oboru truhlář se vedení kraje rozhodlo postavit škole odpovídající zázemí, kde se budou moci mladí řemeslnící
ještě více zdokonalovat. „Hned
na začátku nového školního
roku, 8. září, budeme v Děčíně
otevírat novou moderní halu
pro výcvik truhlářů. Jsem rád,
že jsme mohli přispět ke zlepšení podmínek na této škole,
a věřím, že si škola bude i nadále
vést tak dobře,“ řekl radní Petr
Jakubec. Rekonstrukce truhlárny začala v roce 2009 a dokončena byla v únoru 2011.
Celkem si vyžádala zhruba 40
milionů korun. Jediným investorem byl Ústecký kraj.

Krátce z našich středních škol
Bronzová medaile z Amsterdamu Čeští středoškoláci
získali na Mezinárodní matematické olympiádě, která se konala
letos v červenci v Amsterdamu čtyři medaile. Studenti se prosadili
v konkurenci 539 žáků středních škol z celého světa. Byl mezi
nimi i Štěpán Šimsa z Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích,
který na 52. olympiádě získal bronzovou medaili.
Úspěch roudnických fotbalistů Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola Roudnice nad Labem, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, si na své konto připsala sportovní úspěch.
Ve fotbalové sezóně 2011/2012 budou její žáci do 19 let hrát
druhou nejvyšší soutěž v ČR, a to Národní ligu, chlapci ve věku
do 16 a 17 let budou bojovat dokonce v nejvyšších soutěžích.
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Pro vládu není vzdělanost prioritou!
podmínky pro zvyšování informační
gramotnosti s důrazem na skupiny
ohrožené sociálním vyloučením
(senioři, zdravotně
postižení, matky
s dětmi, děti a další). Veřejný přístup umožnil obyvatelům prostřednictvím sítě knihoven využívání speciálních informačních zdrojů a e-learningu pro potřeby
školního i celoživotního vzdělávání, po síti fungovala i vnitřní
komunikace poboček jednotlivých
knihoven, byla vyRadní Ústeckého kraje Jana Ryšánková
budována
inforPokračování ze str 1
mační infrastruktura knihoven, rozšiřující služProjekt internetizace kniho- by uživatelům nezávisle na
ven, jehož začátek se datuje do tom, zda žijí v malé obci nebo
roku 2004, měl za úkol vytvořit ve městě. Není pochyb o tom,
veřejný přístup k internetu že dostupný internet je záměr
v knihovnách na území celé chvályhodný a zároveň hodný
ČR plošně pro všechny skupiny evropského státu v 21. století.
obyvatel a současně vytvořit Co však nyní s internetem

Veřejný internet v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad
Labem: V oddělení anglické literatury jsou u počítače stálí
čtenáři a návštěvníci knihovny manželé Bláhovi…
v malých obecních knihovnách
bude, pokud se starostové
nechávají slyšet, že na drahá
připojení v odlehlých obcích
mít jejich rozpočty nebudou?
Svaz knihovníků se proto
zaměřil na možné důsledky
rušení internetu v obcích, dovolím si připomenout nejdůležitější z nich:

• Zrušením internetizace knihoven bude podstatné části
obyvatel České republiky
omezen přístup k internetu.
Jeho dostupnost v domácnostech se v České republice
pohybuje kolem 60 %, což je
pod průměrem států EU. Rovněž není zajištěna všeobecná
dostupnost internetu ve všech

Ze Sebuzína „zkratkou“ do Litoměřic

niční trať a další komunikace
v obci. Všechny stavby byly
ﬁnancovány z rozpočtu kraje
a vyžádaly si nákladů přesahujících 104 milionů korun.
Řidiči už mohou obcí u Labe
projíždět bezpečně na Litoměřice buď směrem na Libocho-

sky chráněná díla na počítačích
v knihovnách tak, aby každý
měl přístup k tomu, co u nás
bylo publikováno. Toto by
mohlo být realizováno pomocí
sítě knihoven. Ty ovšem musí
mít k dispozici kvalitní připojení k internetu.
• Jsou vážné obavy z toho,
že zrušení internetu bude
pro mnohé obce podnětem
ke zrušení knihovny. 23 %
českých dětí končí školní docházku se špatnou úrovní čtenářské gramotnosti, tj. neumí
dobře číst a nerozumí textu.
Patří nám v tomto ohledu jedno
z nejhorších míst mezi zeměmi
OECD i v EU.
Pro úplnost dodávám, že
prostřednictvím projektu je
v současné době v Ústeckém
kraji připojeno k internetu 191
knihoven. Zrušení internetizace
je spolu s dalšími úspornými
„nápady“, jako je zvyšování
DPH na knihy a časopisy,
v přímém rozporu se strategií
zvyšování vzdělanosti obyvatel, kterou si, pokud mne paměť
neklame, dala i současná vláda
do svých základních priorit.
Tedy do těch na papíře. A ten,
jak známo, snese všechno.

V Sociální agentuře 90 volných míst

S

Sebuzín - Motoristé se dočkali.
Už před měsícem byla dána do
zkušebního provozu okružní
křižovatka v Sebuzíně na Ústecku na silnici ve správě
Ústeckého kraje, která je značena jako III/24721. Součástí
stavby byl i most přes želez-

lokalitách a místech ČR. Přibližně 350 knihoven bylo nutno
napojit pomocí satelitu, protože
v uvedených lokalitách nebyla
dostupná pevná síť s odpovídajícími parametry.
• Internet v knihovnách využívají asi tři miliony návštěvníků za rok. Nejčastějšími
uživateli jsou děti, senioři, ženy
v domácnosti, nezaměstnaní,
ale také stále častěji národnostní menšiny. Knihovny jsou
v ČR sítí, která každému garantuje rovný a bezplatný přístup
k internetu. OSN i EU považují
přístup k internetu za jedno ze
základních práv každého člověka. Nejnovější evropská strategie (dokument Evropa 2020)
má jednu z priorit – boj proti
sociálnímu vyloučení určitých
skupin obyvatel. Zvlášť je
zdůrazňován boj proti „digital
divide“ (digitální propast).
• V historicky krátké době
bude digitalizovaná veškerá
tisková produkce vydaná
u nás (knihy, noviny, časopisy).
Výsledky tohoto úsilí nebude
možné s ohledem na ochranu
autorských práv zpřístupnit
volně na internetu. Jednou
z možností je zpřístupnit autor-

ociální agentura, o. s., slaví.
Je tomu již deset let, co
byla nevládní nezisková organizace se statutem občanského
sdružení založena. Původně
tříčlenný tým se do dnešního
dne několikanásobně rozrostl.
V organizaci pracují kromě
sociálních pracovníků také
pracovní konzultanti, lektoři
a dobrovolníci. Aby taky ne,
když se rozšířila nabídka služeb, které agentura poskytuje.
Jsou to služby pro dospělé se
zdravotním postižením (tělesné, interní např. diabetes,
duševní onemocnění, mentální
a smyslové postižení nebo kombinované postižení) – sociální
služby, služby pracovní rehabilitace a vzdělávací programy.
vany a Velké Žernoseky, a nebo
Pomáháme lidem se zdravotním
dříve tolik oblíbenou zkratkou
přes Tlučeň a kolem Hlinné.
Součástí stavby sebuzínského
„kruháku“ byly i nové opěrné
zdi u místní kapličky, přechody
pro chodce a samozřejmě konečné terénní úpravy.

postižením v nepříznivé životní
situaci například při ztrátě
zaměstnání, invaliditě, rozvodu,
platební neschopnosti a dluzích,
při ztrátě bydlení nebo těm,
kteří se ocitli v krizové situaci
a potřebují podporu.
Posláním agentury je usilovat
o zlepšení kvality života lidí
se zdravotním postižením
s důrazem na jejich pracovní
uplatnění. Za deset let navštívilo agenturu přes 1 200 lidí
se zdravotním postižením z celého kraje a konzultantky pomohly ke vstupu na trh práce
622 lidem z celého regionu.
V současné době má agentura
k dispozici 90 volných pracovních míst vhodných po osoby
se zdravotním postižením po
celém Ústeckém kraji, které

jsou dostupné na www.socialniagentura.cz/prace.
Snahou agentury je také podpořit poskytovatele sociálních
služeb, zde organizace nabízí
širokou nabídku vzdělávání
a poradenství zejména v oblasti
zavádění standardů kvality soc.
služeb a poradenství v organizačním rozvoji.
Jestliže vás zajímají podrobnosti o Sociální agentuře, jste
srdečně zváni na Dny otevřených dveří, které budou v rámci
oslav desetiletého výročí pořádány. V Ústí nad Labem na
adrese Velká Hradební 2 (budova Grandu, 3. patro) v úterý
20. září, v Teplicích (Školní
349) v pátek 23. září. Oba dny
vždy od 10 do 14 hodin.
Mgr. D. Francová

Stavba roku 2010

Trváme na platnosti Memoranda
o zajištění ﬁnancování drážní dopravy!
Ústecký kraj - Rada Ústeckého kraje se zabývala hrozbou
možného snížení státní dotace
na zajištění veřejné regionální
železniční dopravy. Vláda totiž
schválila záměr snížit krajům
účelové dotace v každém roce
o 600 milionů. Ústecký kraj
s takovým postupem zásadně
nesouhlasí.
„Záměr vlády snížit ﬁnancování krajské železniční dopravy
je nepodložený a je v rozporu
s Memorandem o zajištění
stabilního ﬁnancování dopravní
obslužnosti veřejnou regionální
železniční osobní dopravou
uzavřeným mezi Českou republikou, jednotlivými kraji
a Asociací krajů České republiky. Už letos odmítl stát
doplatit navýšení o inﬂaci,
ke kterému se také zavázal.
Tímto novým krokem vláda
říká, že smlouvy uzavřené
státem pro ni nejsou závazné,“
komentuje situaci hejtmanka
Jana Vaňhová. Pokud by záměr

vlády podpořila při schvalování
rozpočtu poslanecká sněmovna, došlo by ke značnému
omezení ﬁnancování dopravní
obslužnosti krajů. Ústecký kraj
by měl o 54 milionů ročně
méně a taková ztráta by se

mohla dotknout až třetiny linek
v regionu. Proto bude Ústecký
kraj vyžadovat plnění závazků
České republiky, které jsou
v Memorandu obsaženy.
„V případě, že Česká republika poruší své závazky dané
Memorandem o zajištění sta-

bilního ﬁnancování dopravní
obslužnosti veřejnou regionální
železniční osobní dopravou,
bude Ústecký kraj ve veřejném
zájmu postupovat za využití
všech dostupných právních
prostředků,“ doplňuje hejtmanka Vaňhová.
Vláda ČR schválila usnesením z letošního 20. července
záměr snížit účelové dotace
krajům na doﬁnacnování dopravní obslužnosti veřejnou
železniční dopravou v letech
2012 až 2014 z částky 2.649
mil. Kč na částku 2.049 mil.
Kč, tj. snížení v každém roce
o 600 mil. Kč. Přitom se na
základě Memoranda zcela jednoznačně zavázala k poskytnutí
dotací krajům v původní výši
2.649 mld. Kč ročně v letech
2010 - 2019.
Zajištění dopravní obslužnosti
stojí Ústecký kraj v letošním
roce 1 182 810 000 korun, z toho 719 milionů pokrývá železniční dopravu.

Krásná Lípa - Modernizace
centra města Krásná Lípa, které
leží ve Šluknovském výběžku
Ústeckého kraje, si vysloužila
významné ocenění. Křinické
náměstí se stalo Českou dopravní stavbou roku 2010.
Součástí rozsáhlé proměny je
nová podoba centrální části,
kde se nachází i Dům Českého

Švýcarska. Modernizace byla
ﬁnancována z Regionálního
operačního programu Severozápad částkou 31 milionů
korun. Dotaci Krásná Lípa
získala z Oblasti podpory 2.2
Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury. Odborné porotě
se nejvíce líbilo, jak dopravní
řešení na náměstí respektuje

nároky na bezpečnost řidičů,
chodců i cyklistů, dále začlenění zeleně a celková návaznost
na okolní prostor. V blízkosti
byl navíc nedávno vybudován
autobusový terminál a také
zde začíná cyklostezka, která
návštěvníky vyvede bezpečně
z centra do krajiny Českého
Švýcarska.
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Cestovní ruch, turistika, rozvoj kraje

Koňská show a „Ústecké království“
V

Ústeckém kraji je mezi
mnoha tisíci zámků, hradů, tvrzí a řady dalších staveb
dávné historie také čtrnáct národních kulturních památek.
K jedné z nich patří Státní
zámek Krásný Dvůr nedaleko
Podbořan v okrese Louny.
Unikátní zámek s ohromným
zámeckým parkem je častým
cílem milovníků historie. Druhou srpnovou sobotu přijely do
Krásného Dvora stovky turistů,
někteří kvůli zámku, většina
z nich na netradiční akci –
Romantický sen 19. století. Po
procházce téměř stohektarovým parkem v anglickém stylu,
který byl zbudován v letech
1783 - 1793, prohlídce jeho

Ludvík Novotný
coby ohnivý muž

Národní kulturní památka Krásný Dvůr
– průčelí zámku z nádvoří

Rytířskému turnaji přihlíželi i král
Roman Skamene a královnu
představovala Jana Vaňhová

Jezdecké umění v dámském sedle
předváděla Eva Hedvábná

romantických staveb i torza
tisíciletého dubu, se odpoledne
všichni sešli na Koňské show.
K vidění byly jízdy elegance,
tanec s koňmi, úžas vzbuzoval
kaskadér s ohněm, kaskadérská
džigitovka nebo „padede černých perel“. Závěrečný rytířský
turnaj v představení Divadla
Beze všeho z Postoloprt byl
opravdovým
vyvrcholením
krásnodvorského
odpoledne
a nikoho nepřekvapilo, že vyhrál úplný outsider – malý chlapík s koněm přímo srostlý. Akci
podpořil Ústecký kraj a záštitou
jeho hejtmanka Jana Vaňhová,
která si dokonce zahrála roli
královny Ústeckého království.
Králem byl známý ﬁlmový

Projekty v horách
A

ť žijete v Krušných horách
na české či německé straně
hranice, jistě víte, že se během
posledních dvaceti let Krušnohoří navrací do první ligy
českých turistických destinací
a ekosystémů. „Na základě přírodního auditu Natura 2000 se
prokázalo, že celé území Krušných hor od Lubů až po Děčín
je přírodně natolik hodnotné, že
by si zasloužilo stát se součástí
sítě CHKO v České republice,“
uvádí Petr Mikšíček ve svém
článku Krušný ráj.
A skutečně, současné krušnohorské lesy patří mezi nejkrásnější. Díky smíšenému porostu
smrků, bříz, modřínů i buků patří
tyto lesy mezi unikáty v České
republice i v Německu. A právě
tyto krásné lesy lze v Krušných
horách projíždět řadou cyklistických tras a stezek, které
jsou vedeny jak po místních
komunikacích, tak po klikatých
lesních cestách. Asi nejznámější

je Krušnohorská magistrála,
která slouží v létě cyklistům malebné přírody magistrála na- mavostí. V Krušných horách vás
a v zimě jsou její úseky určeny bízí na svých 242 km mnoho však krásnou přírodou provedou
vášnivým běžkařům. Kromě přírodních a technických zají- i další cyklistické trasy s různou
náročností. Mezi poměrně náročné patří například Velký
Krušnohorský okruh, který měří
47,5 km nebo Velký Německý
okruh měřící 32 km. Pro rodiny
s dětmi je zase určena cyklistická stezka v Bezručově údolí
či cyklotrasa Flöha.
Síť značených turistických
tras vybízí i k pěší turistice,
stále oblíbenější je také nordic
walking. Řada pěších a cyklistických tras plynule přechází
do sousedního Německa, kde
je dále značena. Výběr sportovních aktivit v Krušných
horách je skutečně bohatý, od
fyzicky velmi obtížných až po
nenáročné, na své si zde přijdou
jak aktivní sportovci, tak rodiny
s malými dětmi. Pro ty, kteří
zatouží po odpočinku, je zde
nabídka relaxačních pobytů,

Brána do Čech na drážďanském letišti

Výborná poloha, vzájemná blízkost a společný záměr v oblasti
rozvoje cestovního ruchu jsou
tři hlavní faktory, které dávají
prostor pro partnerství Ústeckého kraje a mezinárodního
letiště Dresden International.

Na jaře tohoto roku navštívil
letiště v Drážďanech radní
Ústeckého kraje Radek Vonka,
do jehož kompetence spadá
nejen cestovní ruch, ale i regionální rozvoj kraje a evropské
projekty. Jednal s představiteli
letiště a také později byly
tématy společné marketingové
aktivity, vzájemná propagace a
spolupráce v oblasti cestovního
ruchu. Spolupráce odstartovala
tím, že si letiště vyměnilo s
Ústeckým krajem propagační
materiály. Na letišti tak měli

cestující možnost seznámit
se s těmi nejzajímavějšími
turistickými trasami, přírodními
krásami či pamětihodnostmi
Ústeckého kraje. Na oplátku
Ústecký kraj rozvezl do informačních center v regionu letní
letové plány letiště a informace
o příjezdu a parkování pro
české cestující. Dalším krokem,
který se podařilo uskutečnit,
je reklamní banner na webu
letiště. Německé cestující láká
do Ústeckého kraje velká Pravčická brána a logo Brány do

Čech v němčině. „V brzké době
se objeví reklamní informace
také na našem webu, kde bude
mít letiště svůj vlastní prostor.
Ovšem to největší, a to doslova,
teprve přijde,“ dodává Radek
Vonka. V nejbližší době se bude
Ústecký kraj jako Brána do
Čech prezentovat na obrovské
šestimetrové plachtě, která bude
viset přímo v odletové hale!
Významným gestem od letiště
je, že v rámci partnerství tam
nechá plachtu viset jeden rok
bez jediné faktury za nájem…

které mohou být spojeny s návštěvou rudných štol či tradičních výroben dřevěných hraček,
které jsou pro Krušné hory
charakteristické.
Jeden den na poznání Krušnohoří opravdu nestačí, návštěvník
by měl do hor vyrazit na vícedenní pobyt, aby dostatečně
vstřebal tu kouzelnou atmosféru
malebné přírody, kterou současné Krušné hory nabízejí.
Propagace turistické destinace
Krušné hory je realizována
v rámci probíhající reklamní
kampaně projektu „Česko-saský turistický region – NOVÁ
KVALITA“, který je podpořen
z programu Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce 2007
- 2013 mezi Svobodným státem
Sasko a Českou republikou.

herec Roman Skamene. To
samozřejmě nebylo všechno,
akcí a projížděk pro děti bylo
plno, stejně jako ukázek umění
v sedle nejen na ohrazeném
bojišti. Zámek, který znají
všichni obdivovatelé historie
a lidé vyhledávající poznání
a poučení, je znám také z několika ﬁlmů, třeba z jednoho dílu
„Básníků“ a na jeho nádvoří
„točil“ Jiří Menzel několik scén
z Konce starých časů (třeba jak
vidělo průčelí zámku pozadí
Josefa Somra).
Zámek Krásný Dvůr je zpřístupněn v srpnu od 10 - 18
hodin, v září od 10 - 17 hodin
(v pondělí je vždy zavřeno).

Soutěž
Krásu hledejte
doma

Ústecký kraj - „Pět týdnů – pět
soutěžních úkolů – pět šancí na
výhru“ – to bylo motto soutěže
turistického portálu Ústeckého
kraje Brána do Čech a Deníku.
Soutěž s názvem Krásu hledejte doma skončila 4. srpna
a hodnotné ceny se dostaly
ke třem oceněným v polovině
měsíce. Pět týdnů po sobě, vždy
ve čtvrtek, vycházely v Deníku upoutávky na zajímavá
turistická místa, která jsou leckdy světovou raritou. Úkolem
bylo poznat popisované místo,
vyhledat na www.branadocech.
cz a splnit soutěžní úkol.
Výherci: 1. místo Petr Soukal, 2. Hana Schaynová (oba
z Ústí n. L.) a 3. Lucie Suchá
z Dobroměřic.
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21.097 (a půl) metrů, aneb Ústecký ½Maratón
profesionální práci týmu, který
obdobné závody pořádá dokonce
i v New Yorku, se unikátní závod
opravdu uskuteční. Věřím, že to
bude akce kvalitní, přijďte závodit i povzbuzovat!“
Půlmaratón bude zahájen
v neděli v pravé poledne
hejtmanky Jany Vaňhové a také
jejího náměstka Arna Fišery.
„Ústí nad Labem v Ústeckém
kraji, běh městem se stovkami
ba tisícovkami závodníků, s mezinárodní účastí si mnozí nedokázali ani představit,“ říká
A. Fišera (na snímku). „Jsem
velmi potěšen, že od myšlenky
uspořádání našeho půlmaratónu
uplynul velmi krátký čas a díky

Ústí n. L. - V neděli 18. září bude
patřit krajské město premiéře
vrcholné sportovní akce – Ústeckému ½ maratónu. Byl zařazen
do prestižního seznamu AIMS,
tedy Asociace maratónů a distančních závodů. Zářijová akce
bude uskutečněna pod záštitou
DATUM

START

VZDÁLENOST

CÍL

LIMIT

Mírové náměstí

21,0975

Mírové náměstí

3h

18.
září
2011

12:00

km

na Mírovém náměstí, součástí celodenního sportování budou
i štafetové běhy, běh na 10 km
a nesoutěžní „rodinný běh“.
Běhat se bude už od dopoledne.
Přihlášky a informace již nyní
na www.usteckypulmaraton.cz
nebo v den závodu.

Chomutovský Domeček dětem
(i dospělým)
Chomutov - Chomutovský Domeček, tedy Dům dětí a mládeže
v Chomutově, p.o. Ústeckého
kraje, vstupuje do dalšího školního roku s nabídkou více než sta
pravidelných zájmových útvarů.
Jako každý rok jsme připravili
několik novinek: jógu pro děti,
košíkovou - přípravku, sportovní
kroužek Dráček, Malenka –
dětská výtvarná dílna, Tvoříme
pro radost, Pokustón, Historický
tanec… Rozšiřujeme sportovní
šerm a ﬂorbal. Celkový přehled
můžete najít na www.ddmcv.cz.
Ne každý ví, že se u nás do
pravidelného zájmového útvaru
může zapojit nejen dítě, ale
na své si může přijít i dospělý
účastník. Máme keramické,
výtvarné, aranžérské a řemeslné
dílny. Zasvětíme vás do tajů
pedigu či patchworku, můžete
si zhotovit vlastní šperk či

jiný výrobek. Nebo si můžete
rozvíjet výtvarné schopnosti
a dovednosti ve Výtvarném
ateliéru Romana Křeliny. Vedle
pravidelné činnosti nabízíme
každý měsíc řadu soutěží, výstav,
turnajů a dalších aktivit. Také je
možno využít domečkovskou
posilovnu, horostěnu, internetovou „kavárnu“, tělocvičnu,
zahrát si stolní tenis či fotbálek.
Letos jsme si pospíšili a ve
čtvrtek a v pátek 1. a 2. září jsme
pro všechny zájemce připravili
od 10.00 do 18.00 tradiční
informační dny. Přijďte, seznámíte se, kde může vaše dítě
a vy aktivně a smysluplně trávit
svůj volný čas. Rovněž poznáte
vedoucí, můžete se také přihlásit
a popřípadě i uhradit poplatek.
Naše kapacita je omezena, tak
neváhejte.
Milan Märc

Křížovka o ceny

V

naší červencové křížovce
byla tajenka: Výsledky jaké soutěže budou vyhlášeny
v Hrušovanech? Odpověď:
V této obci Chomutovska se
nic podobného letos neudálo,
nedopatřením se stalo, že v tajence se neobjevila Nová Ves
v Horách a myšlenou soutěží byla
Vesnice roku 2011. Omlouváme
se a do slosování o ceny jsme
proto zařadili všechny odpovědi
se správnou tajenkou. Výherci:
Evženie Slavíková z Horní
Poustevny, Hana Ptáčková
z Mostu, Denisa Hekrdlová
z Děčína 7, Miloš Bačkovský

El, chvt,
RM

Český
zpěvák

Princezna
se zlatou
hvězdou
na čele

4. díl
tajenky

Rodinný
dům

Solmizační
slabika

Úpolový
sport

Parazitický
hlíst

Nekvalitní
literatura

Chem. zn.
samaria

Ústecký
hudební
festival

Velký
kus
ledu

Přepravní
služba

A podobně

Roh

Dopravní
značka

Zakončení
šachové
partie

Měsíc
(latinsky)

Ženské
křestní jm.
Postava
Obec
ze Stínadel
v Ústeckém
Osobní
kraji
zájmeno

Vysoké
karty

Ne
(angl.)

Evropská
norma

Jinak

Prvotina

Německé
mužské
křestní
jméno

Člen círk.
řádu

Chem. zn.
sodíku

Česká
řeka

Chem. zn.
protactinia

Plošná
jednotka

Polyamid
(zkr.)

Domácky
Anna
Krabice
Evropan

Cestovní
doklad

Plavecký
styl

Zeleninový
pokrm

Díl

Italský
určitý člen

Mořský
korýš

Základní
číslovka

Doktor

Evropská
unie

Ukazovací
zájmeno

Linuxový
příkaz

Zvratné
zájmeno

Opak
války
MPZ
Madagaskaru
Bývalá
SPZ
Táboru

Spojené
státy
americké

Chemická
značka
tantalu

Americká
rocková
kapela

Sdružení
českých
hotelů

Opak
světla

Franc.
určitý člen

1. díl
tajenky

Umění
(franc.)

Útvar
vyrůstající
z pokožky
ptáků

Evropan

Chem. zn.
ruthenia

Pneumatika
(hov.)

2. díl
tajenky

Domácky
Eduard
Souhlas
(hovorově)

Tak (něm.)

Pohyb
letadla

Evropský
parlament

Polský
spisovatel

Česká
řeka

Jednotka
tlaku (zn.)

Umělá
inteligence

Čárka
(odborně)

Styl punkové hudby

Český
zpěvák

Ribonukleová
kyselina

Iniciály
skladatele
Janáčka

Mužské
křestní jm.

Řetězec
drogerií

Elektropozitivní
prvek

Dětský
pozdrav

Rod
přežvýkavců

Ano
(rusky)

Můj
(angl.)

Dlouhá
úzká část
plochy

Užší pruh
látky

Otázka
po čase

Cimrmanova hra

Chemická
značka
fosforu

Evropská
komise

Citoslovce

Domácky
Ludmila

Chem. zn.
americia

Stará
holandská
délková
jednotka

3. díl
tajenky

Konzervovat
kouřem

Chem. zn.
niklu

Evropan

Druh
cviku

Angl. neurčitý člen

Ekonomický
odbor

Dítě
ženského
pohlaví

Souhlas

z Nového Boru a Jaroslava
Kolářová z Litvínova. I dnešní
křížovka má v tajence otázku, na
kterou najdete odpověď v některém z našich článků. Vaše maily
a korespondenční lístky čekáme
do středy 14. září, pošlete nám
tedy vyluštěnou tajenku i s odpovědí. Adresa: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor kancelář
hejtmana, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronickou
poštu adresujte na sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Přidejte heslo
„Křížovka“; i v mailech uvádějte
úplnou adresu!

Název
hlásky E

Fotokvíz

H

ned na úvod si připomeňme červencový fotokvíz, ve kterém bylo vaším
úkolem poznat Židovský hřbitov v Teplicích. Z došlých
odpovědí jsme vylosovali tři
výherce, kteří od nás dostanou
drobné dárky. Mohou se na
ně těšit Christa Jelínková
z Prosetic, Josef Lácha z Litoměřic a Viktorie Kmínková
z
Děčína.
Gratulujeme!
Te n t o k r á t
bude vaším
úkolem poznat objekt,
který byl postaven
již
v 18. století
a stojí nedaleko rybníka. Sloužil především jako sídlo židovské samosprávy a také školy.
Dům představuje jedinečnou
ukázku židovské architektury,
s dosud zachovalým hebrejským nápisem na soklu jižního
průčelí. Po roce 1920 budovu
koupilo město a zřídilo zde
chudobinec. Později začal
postupně chátrat. Dlouhodobě

je objekt označován jako dům
hrůzy. V poslední době byl
využíván především pro potřeby bytového fondu. Nový
majitel má v plánu postupnou
opravu celého objektu, tak
aby v budoucnu mohl být
využíván nejen k bydlení, ale
také k částečnému zpřístupnění
veřejnosti. Ústecký kraj v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
podpořil
opravu střechy
domu
částkou 500
Z tisíc korun.
VÍ
K
Poznáte, o jaTO
FO
ký dům se
jedná a ve kterém městě se
nachází? Správné odpovědi
posílejte do středy 14. září na
adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových
informací, Velká Hradební
48, 400 02 Ústí n. L. nebo na:
ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo:
fotokvíz. Nezapomeňte i do
mailu napsat úplnou adresu pro
zaslání případné výhry.

?

?

Kulturní pozvánky
Tipy z akcí našich
příspěvkových organizací
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Učitel a žák – Jiří Sopko a Pavel Šmíd (Z cyklu Učitel a žák),
od 15. 9. do 30. 10. Výstava otevírá nový cyklus, který je založen
na originální mezigenerační konfrontaci uměleckých názorů.
Jiří Němec – Ornagramy, 15. 9.
- 9. 10. Výstava rozvíjí pomocí
počítačové technologie téma
konfrontace moderní civilizace
a přírody.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Chomutov za náboženských
bouřích, do 24. 9. Představení
města v období mezi husitstvím
a protireformací.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Keltové v Čechách, do 18. 9.
Výstava předkládá ucelený pohled na život Keltů v období
mladší doby železné (latén).
Hra prostoru a tvaru, 22. 9. 27. 11. Výstava Anny Chmelové
a Kamily Housové - Mizerové.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Z pokladů muzejních depozitářů, do 11. 9. Klenoty a zajímavosti lounského muzea.
Slavné osobnosti v lounské korespondenci, do 11. 9. Představení korespondence slavných osobností s městem Louny či jeho
významnými obyvateli.
Pravěká sobota ve skanzenu,
10. 9. Vystoupí skupina Haljaruna.
Grác 2011, 17. 9. až 13. 11. Výstava obrazů pražského výtvarníka Miroslava Pankráce mladšího. Vernisáž 17. 9. od 17 hodin.
Sluneční hodiny, 20. 9 - 20. 11.
Výstava o slunečních hodinách
na Lounsku.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Ve znamení Viléma Tella, od
8. 9. - do 13. 11. Významnou součást historické sbírky teplického
muzea tvoří střelecké terče,
většinou malované, pocházející
z větších měst bývalého okresu –

z Teplic, Bíliny a Krupky. Dochovalo se jich přibližně 250, z nichž
vystaveno bude cca 100 kusů.
Annika přežila, 15. 9. - 16. 10.
Terezínské ghetto očima dítěte.

Annika
Tetzner se
v něm narodila a její
obrazy jsou
inspirované
především
holocaustem. Autorka vystavuje po celém
světě. (Na snímcích)
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Antonín Kybal, ještě do 25. 9.
Nejvýraznější osobnost české
textilní tvorby 20. století, která
ji pozvedla ve zcela svébytný
umělecký výrazový prostředek.
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Venuše Vaisová a Marie Moozová, do 30. 9. na pobočce Hornická. Výstava obrazů a šperků.
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Muzeum děkuje, od 7. 9. do ledna 2012. Muzejní přírůstky od
dárců.
Děčínská kotva, do 30. 9. Soutěžní výstava fotograﬁí.
Křižovatky výtvarného umění,
do 6. 11. Ze sbírek pobočky muzea Varnsdorf.
Kdo si hraje, nezlobí, do 30. 9.
Keramická výstava J. Novotné.
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