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Z fondu hejtmanky
dětská hřiště, kultura i akce
pro zdravotně postižené – čtěte na str. 3

se zajímají i čínští investoři – na str. 2
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Václav Klaus: Vláda musí mít
pro vyloučené lokality akční plán!

Slovo hejtmanky

Vláda hodila
Šluknovsko
přes palubu

V

láda zamítla legislativní
balíček Ústeckého kraje, který komplexně řeší problematiku soužití tzv. nepřizpůsobivých s většinovou populací. Špatná zpráva pro
Šluknovsko, špatná zpráva
pro všechny slušné občany
žijící v blízkosti sociálně
vyloučených lokalit. Současná vládní koalice tím vlastně
vzkázala lidem ve Šluknovském výběžku na samém
severu Ústeckého kraje, že
jejich problémy pro ni nejsou
důležité a bude se jim věnovat, až sama uzná za vhodné.
Po všech těch proklamacích
o hledání řešení je to pro
občany žijící v problémových
lokalitách od současných
obyvatel Strakovy akademie
pěkně studená sprcha.
Je škoda, že pány ministry
jejich nadšení něco se situací
na Šluknovsku udělat, tak
rychle přešlo. To, že místní
události zmizely z televizních obrazovek a novinových
úvodníků totiž neznamená,
že je problém vyřešen. Mám
z toho ze všeho dojem, že
jediné, co vláda po občanech
chce, je, aby platili daně a nic
po ní nechtěli. Zejména řešení svých problémů. Což je bohužel přesně to, co by občané
ale od své vlády chtít měli.
Přesto věřím, že Parlament
České republiky bude více
vnímat reálné problémy
slušných občanů.

Jana Vaňhová
hejtmanka Ústeckého kraje

Z

a nejdůležitější moment
prezidentské návštěvy lze
označit jeho jednání se starosty
Šluknovska, kde se projevuje
sociální napětí. „Pro řešení situace je třeba urychleně na
úrovni vlády vytvořit akční
plán. Takový scénář konkrétních kroků nemůže udělat nikdo jiný než vláda“ řekl pak
novinářům prezident republiky.
„Jsem velmi ráda, že se Václav
Klaus věnoval dlouho diskuzi
se starosty. Výstup z tohoto
jednání je v souladu s názory
kraje,“ uvedla hejtmanka Jana
Vaňhová.
Návštěva prezidenta České republiky Václava Klause a paní
Livie Klausové v Ústeckém kraji, která se uskutečnila přesně
po čtyřech letech, však začala
již 18. října, kdy hejtmanka Jana
Vaňhová přivítala prezidentský

Kdo bude
nejlepším
dopravcem?

V

ýsledky čtvrtého ročníku
ankety Dopravce roku
Ústeckého kraje 2011 budou
vyhlášeny v krajském městě
15. listopadu. Veřejnost mohla
formou anketních lístků nebo
na internetu hlasovat do půlnoci 31. října. Do ankety bylo
zařazeno 12 autobusových dopravců a dva drážní se smlouvami o zajišťování veřejné dopravy pro Ústecký kraj.

PETICE

Zákony k nepřizpůsobivým potřebují vaši podporu!

V

ročník 10

informace Ústeckého kraje a krajského úřadu

souvislosti s neodůvodněným zamítnutím Ústeckého
balíčku Vládou ČR se Ústecký kraj rozhodl uspořádat
petici na jeho podporu. „Musíme udělat vše proto, abychom
pomohli slušným občanům nejenom na Šluknovsku, ale kdekoli v České republice. Chceme proto požádat občany Ústeckého kraje, aby vyjádřili podporu naší legislativní iniciativě
s cílem pomoci jejímu schválení v Parlamentu ČR,“ uvedla
Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.
Ústecký kraj intenzivně od roku 2009 pracoval na tzv. Ústeckém balíčku – návrhu legislativní úpravy, která by poskytla
nástroj policii a obcím – proto, aby mohly důsledně vyžadovat
dodržování veřejného pořádku. Balíček rovněž řeší otázku
sociálního bydlení a novelizuje loterijní zákon, který by měl
dát více pravomocí obcím.
Petice na podporu Ústeckého balíčku bude probíhat ve
spolupráci s magistráty, městskými a obecními úřady od 1.
do 30. listopadu 2011. Bližší informace o petici a podpisových
místech jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz. Předem děkujeme za vaši podporu.

Prezident Václav Klaus se s chotí Livií a hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou setkal na nádvoří zámku v Benešově nad
Ploučnicí s občany města. V úterý 19. října vpodvečer pak následovalo jednání se starosty některých obcí Šluknovského výběžku.
pár v Roudnici nad Labem.
Ještě týž den následovala setkání s občany a představiteli
měst Terezín a Litoměřice.
V Litoměřicích byla součástí
programu i návštěva biskupské
rezidence. Odpoledne se prezidentská návštěva seznámila
přímo v terénu s problematikou
nedostavěného úseku dálnice
D8 přes České středohoří. První
den pobytu pak pokračoval
v krajském městě, v Ústí n. L.
Václav Klaus navštívil Centrum robotické chirurgie v ús-

tecké Masarykově nemocnici,
jež je součástí Krajské zdravotní, a.s. a po setkání s představiteli Ústí nad Labem v zrekonstruovaném městském muzeu následovala v podvečer
autogramiáda prezidenta republiky v knihkupectví Beran
v paláci Jordan.
Středeční program návštěvy
začal přivítáním Václava Klause a paní Livie Klausové
na Krajském úřadu Ústeckého
kraje, spolu s paní hejtmankou je oﬁciálně uvítal také

ředitel krajského úřadu Milan
Zemaník. Po setkání a diskuzi
s představiteli kraje se prezident a hejtmanka zúčastnili
tiskové konference. V rámci
dopoledního programu se hosté společně s hejtmankou setkali na besedě se studenty
na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně a po zastávce ve Velkém
Březně pokračovala cesta na
Děčínsko.
Dolní Habartice byly nejmenší obcí, kde se prezident
s doprovodem zastavil a setkal

se s občany a představiteli obce.
Navazovala pak návštěva České
Kamenice s besedou s veřejností a také prohlídkou architektonického unikátu, Poutní
kaple Panny Marie. Týž den
vpodvečer se nejvyšší představitel České republiky setkal se
starosty měst a obcí Šluknovského výběžku. Toto důležité
jednání proběhlo po neformální
besedě s obyvateli Benešova
nad Ploučnicí na nádvoří tamního zámku.
Pokračování na str 4

Starostové o snižování sociálního napětí
Ústí nad Labem - Hejtmanka
Jana Vaňhová svolala na pátek
21. října konferenci starostů
k problematice sociálně vyloučených lokalit. Byl na ní prezentován Ústecký balíček, projekt Nulová tolerance či příprava strategie prevence kriminality. Setkání se zúčastnili
také odborníci z ministerstva
vnitra či Úřadu vlády ČR,
včetně zmocněnkyně pro lidská
práva Moniky Šimůnkové.
„Odmítnutí naše balíčku českou vládou je v rozporu s proklamovanou snahou rychle
a účinně pomoci občanům ve
Šluknovském výběžku a dalších vyloučených lokalitách.
Chceme teď po vládě konstruktivní řešení situace, které musí
spočívat v rychlém zklidnění
a následných systematických

a striktně dodržovaných opatřeních,“ připomněla v úvodu
hejtmanka.
Velký úspěch u starostů měla
také slova ředitelky odboru prevence kriminality ministerstva
vnitra. Jitka Gjuričová kritizovala nápad veřejné služby jen
na tři měsíce, neboť tím ztrácí

občané sociální dávky, přitom
jsou po krátké době opět nezaměstnaní. Podle jejích slov je
třeba vytvořit systém prostupného zaměstnávání, na který
ministerstva vnitra vytváří
projekt.
O vývoji kriminality a plánovaném vzniku stálé pořádkové

služby informoval ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jiří
Vorálek. Úspěšný projekt romského mentoringu představila
Probační a mediační služba.
Za starosty vystoupil předseda
Sdružení pro rozvoj Šluknovska Josef Zoser, který kritizoval
rozporuplné zákony, např.
ohledně výkupu odpadů. V následující diskuzi si starostové
vzájemně vyjádřili podporu
a konstatovali, že každá obec
se musí umět o nepřizpůsobivé
a sociálně vyloučené občany
postarat sama, ne se snažit je za
pomoci represivních opatření
vystěhovat do jiných obcí.
Přítomní starostové ocenili zájem hejtmanky Jany Vaňhové
na řešení této problematiky,
celou konferenci a vysokou
kvalitu všech příspěvků.

2

ÚSTECKÝ KRAJ

Chomutov – ideální město pro byznys
„Jsme silně
proklientsky zaměřená radnice, navíc je naše město
stále více dostupnější v rámci dopravní infrastruktury. Určitě nám
pomáhá i vysoká
úspěšnost v získávání evropských
dotací a rozvoj
a udržitelnost průmyslových zón,“
sdělil při přebírání
ocenění
Martin
Klouda, náměstek
chomutovského
primátora.

▲

Z jednání rady kraje
Zasedání 87. Rady Ústeckého kraje bylo 16. září pojato jako
výjezdní. Z projednaných a schválených bodů na krajském
zámku Nový Hrad v Jimlíně vybíráme:
O středoevropské kulturní krajině
Radní doporučili krajským zastupitelům vyslovit podporu
Ústeckého kraje záměru nominace Středoevropské kulturní
krajiny Montanregion Krušnohoří k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, a to včetně podpory všech aktivit se
záměrem spojených.
Centrální nákup pro krajské organizace
Po souhlasu radních bude zahájeno zadávací řízení veřejné
zakázky na služby Poskytování softwaru – centrální nákupy formou veřejné zakázky. Jako pilotní program s cílem úsporných
opatření při nákupu příspěvkovými organizacemi kraje bude
uskutečněn nejprve v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví.
Šance pro Šluknovský výběžek
To je název projektu Vyšší odborné školy a Střední školy
ve Varnsdorfu, p.o. V rámci programu Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost se žádostí školy krajští
radní vyslovili souhlas. Partnery budou i další dvě školy –
z Varnsdorfu a z Rumburku.
Destinační agentura D. Poohří
Radní navrhli členy správní rady obecně prospěšné společnosti
Destinační agentura Dolní Poohří a členy její dozorčí rady.
Zakládací listinu projedná Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Zakladatelé o. p. s.: vedle ÚK také města Kadaň, Klášterec nad
Ohří, Louny a Žatec.

Navštívili nás
S ministrem J. Drábkem
o aktuálních problémech

Ministr Jaromír Drábek na snímku uprostřed

H

ejtmanka Jana Vaňhová
přivítala na krajském
úřadě ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka
za doprovodu ředitele krajského Úřadu práce Oldřicha Malého. „Prevence je
vždycky levnější než řešení
problémů,“ řekla v diskuzi nad
situací v sociálně vyloučených
lokalitách hejtmanka Vaňhová.
Ministr Drábek připomněl, že
na příspěvek na bydlení by
měly mít nárok zejména osoby
s trvalým pobytem v obci.
Přesto je v Ústeckém kraji
vypláceno 2500 těchto dávek
řádným obyvatelům a 1800
dávek osobám s trvalým pobytem mimo obec, kde dávku
pobírají. Tento nepoměr by
měl být co nejdříve odstraněn
ve prospěch rezidentů. Proto
připraví krajský úřad pro
vyplácející obce metodický
pokyn v součinnosti s úřady
práce tak, aby již od října
mohlo dojít k nápravě.

„Nejde o to sebrat lidem peníze, ale motivovat je k práci,“
zdůvodnil ministr Drábek
nově připravovanou povinnost
přijmout veřejnou službu. Ta
bude mít dvojí dopad. Nejen
že si lidé určitým způsobem
odpracují své sociální dávky,
ale navíc služba zapůsobí jako
preventivní nástroj např. při
kontrole dodržování povinné
školní docházky.
Hovořilo se také o financích
na sociální služby obecně.
Hejtmanka se obává o návaznost na individuální projekt
kraje, který v letošním roce
končí a ministerstvo na něj
nemá připravené další prostředky. Ministr se zaručil,
že proběhne přesun peněz
tak, aby je nejpozději do poloviny příštího roku mohly
kraje čerpat. Také peníze na
sociální služby jsou v rozpočtu
schváleném vládou zachovány
ve stejném objemu jako v roce
letošním.

Ústí nad Labem - V Clarion
Congress Hotelu v Ústí nad
Labem bylo vyhodnoceno krajské kolo výzkumu Město pro
byznys, jehož cílem je vytvořit
diskusní platformu na téma
podpory malého a středního
podnikání ze strany místních
samospráv. Letos se zapojilo 227
měst ČR. V konkurenci šestnácti
hodnocených měst s nejlepšími
podmínkami pro podnikatele

Ú

stecký kraj se ohrazuje
proti smyšlenému tvrzení Jiřího Paroubka o údajných
plánech na privatizaci krajských
nemocnic. Výroky bývalého

pod Krajskou zdravotní bylo,
je a bude i nadále výhradně
ve vlastnictví kraje a současné
vedení nepřipustí jakékoli návrhy na jejich privatizaci.
„Výroky o privatizaci nemocnic ve vlastnictví Ústeckého
kraje jsou zcela smyšlené bez
jakéhokoli reálného základu.

v Ústeckém kraji se nejlépe
umístil Chomutov, 2. Žatec a 3.
Ústí nad Labem. Obce se ve
výzkumu hodnotí na základě
padesáti kritérií rozdělených
do šesti oblastí: podnikatelské
prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné správy,
cenové podmínky a telefonický
průzkum mezi podnikateli.
Chomutov se z loňské druhé
poloviny žebříčku letos posu-

nul na první místo a stal se nejlepším městem pro podnikání
Ústeckého kraje. První příčku
obsadil zejména díky nejlepším výsledkům v oblasti kvality veřejné správy a průzkumu
mezi podnikateli. V rámci kvality veřejné správy se hodnotila mimo jiné kapacita
mateřských škol, elektronická
komunikace úřadu či výdajový
deﬁcit města.

O Triangle se zajímají také Číňané
Ústí nad Labem - Hejtmanka
Jana Vaňhová se nedávno sešla
na krajském úřadě se zástupci
čínské společnosti Xi´an Putian
Antenna, která chce ve střední
Evropě postavit svou výrobní
halu. Do oka jí v Ústeckém kraji
padla Strategická průmyslová
zóna Triangle u Žatce, především díky výhodným podmínkám a ideálnímu napojení na
okolní dopravní sítě.
Hejtmanka během jednání
zdůraznila výjimečné postavení
krajské zóny: „Triangle patří
mezi strategické zóny, což znamená především prioritní postavení v rámci republiky. Díky
tomu můžeme investorům nabídnout řadu investičních pobídek a vstřícných podmínek, které

nikde jinde nedostanou.“ Společnost Xi´an Putian Antenna
se zabývá výrobou vysílačů,
antén a satelitů. Je třetím největším výrobcem v tomto odvětví
na světě. Čínskou společnost
u nás zastupuje Jiří Mrkvička:

„Dívali jsme se na pozemky
například v okolí Prahy, ale tam
byly 4krát dražší než v tomto
kraji. Možnost mít závod v průmyslové zóně Triangle je pro nás
jedna z nejluxusnějších nabídek,
kterou budeme zvažovat.“

Kraj nemůže
zodpovídat za
majetek jiných

P

o tragické události, která se stala na hřišti v Lubenci na Lounsku a při níž
13letý chlapec přišel o život,
se na veřejnosti opět začal
projednávat dva roky starý
projekt „Bezpečná branka“
Fotbalového svazu ČR. Ten
měl za cíl zabezpečit v rámci
jednotlivých krajů zastaralé
branky na sportovních hřištích, aby k podobným tragédiím již nedocházelo. Osloven byl tehdy i Ústecký kraj.
Z důvodu nesmírné ﬁnanční
náročnosti ale nemohl v té
době projekt podpořit a dlouhodobě volí individuální
cesty ke zvyšování bezpečnosti dětí při sportu.
Ústecký kraj má však na
revitalizaci hřišť vlastní komplexní program, který myslí
i na bezpečnost instalovaných
sportovních pomůcek. Nejčastěji se jedná o venkovní
hřiště při středních školách,
kterých je kraj zřizovatelem.
Ostatní hřiště na území kraje
jsou podporována v rámci
dotačních programů, které
kraj každoročně vypisuje.
Zapojení do projektu Bezpečná branka by znamenalo
výdaje nad rámec rozpočtu
ve výši několika desítek
milionů korun. V současné
napjaté ekonomické situaci
musí krajský rozpočet řešit
řadu dalších priorit. Kraj
podporuje v rámci své dotační politiky jednotlivé projekty sportovních klubů a dalších zřizovatelů hřišť, které
mají za cíl zlepšit jejich
bezpečnost. Venkovní hřiště,
která mají nezabezpečené
branky a mohou tak způsobit
vážné úrazy, jsou většinou
ve správě jednotlivých obcí,
měst a tělovýchovných jednot. Ty musí především zajišťovat odpovídající stav svého
majetku.

Hejtmani v Bruselu o operačních programech
rozvoj Johanessem Hahnem
Brusel - Ve dnech 10. až 12. 10.
FOTO: ZASTOUPENÍ ÚK V BRUSELU
a s jeho kolegy Marošem Ševčobyli v Bruselu na OPEN DAYS
vičem (pro interinstitucionální
2011 čeští a moravští hejtmani
vztahy EU), Štefanem Fuelem
v čele s předsedou Rady Asoci(pro rozšíření a politiku sousedace krajů ČR Michalem Haškem.
ství) a velvyslankyní ČR při EU
Jde o dny evropských institucí
Milenou Vicenovou. Jednání se
s cykly seminářů, diskusních
týkala zejména budoucnosti
setkání a přednášek pod záštitou
kohezní politiky po roce 2013
Výboru regionů a s podporou
a hodnocení regionálních opeEvropské komise a Evropského
račních programů v ČR, kde
parlamentu. Ústecký kraj v hlavse, jak bylo konstatováno,
ním městě EU reprezentovala
osvědčily. Hejtmani se také
hejtmanka Jana Vaňhová.
Vrcholní představitelé EU na jednání Open Days 2011
setkali s jejich slovenskými
V rámci 92. plenárního zasedání Výboru regionů se stihla se dostal i evropský akční plán - 2015. Hejtmani jednali také protějšky – župany slovenských
projednat témata týkající se soci- „eGovernment“ na období 2011 s eurokomisařem pro regionální samosprávných krajů.
álního bydlení, účinnějšího využívání evropských zdrojů a snížení rozdílů v hospodářském
a sociálním růstu. Na program
Expozici
Šluknov - Na šluknovském zámchovných
ku a v jeho parku se 11. října
zvířat si
sešli účastníci Mezinárodní
prohlédli
konference chovatelů masného
ve Šluknově
Jde pouze o snahu získat pozor- skotu. Uskutečnila se za podpory
také (zleva)
nost na úkor šíření strachu mezi českého ministerstva zeměJ. Veleba,
lidmi. Nemocnice v Ústí nad dělství a Ústeckého kraje. Ten
A. Fišera
Labem, Teplicích, Děčíně, Cho- ve Šluknově zastupoval náměsa F. Loudát
mutově a Mostu budou nadále tek hejtmanky Arno Fišera,
majetkem Ústeckého kraje. jenž má vedle oblasti životního
Chceme pro naše občany zajistit prostředí v našem kraji v gesci
tu nejlepší dostupnou zdravotní také zemědělství; spolu s ním
péči,“ řekl zástupce hejtmanky byli hosty rokování prezident přednášky vždy doprovázely konference byla i prohlídka
Pavel Kouda (na snímku).
Agrární komory ČR Jan Veleba panelové diskuze k vývoji chovu exponátů masných plemen v záNa jednání Zastupitelstva Ús- a předseda Krajské agrární masného skotu a o nejmoderněj- meckém parku a expozice techších trendech této zemědělské niky pro pastevní technologii
teckého kraje ve středu 2. listo- komory František Loudát.
padu předstoupí vedení Krajské Na konferenci vystoupili oblasti. Součástí šluknovské a volné ustájení skotu.
zdravotní, a.s. před zastupitele představitelé Českého svazu
s vizí dalšího rozvoje této spo- chovatelů masného skotu, odbor- O robotech až v listopadu Článek o třech letech robotické chirurlečnosti a předloží také výsledky níci podobné instituce ze Saska gie Masarykovy nemocnice, odštěpného závodu Krajské zdravotní,
hospodaření.
i chovatelé ze Slovenska Jejich a.s., vyjde v našich novinách až příště! Děkujeme za pochopení.

Nemocnice zůstanou majetkem kraje!
předsedy ČSSD předá kraj
k právnímu posouzení, zda nedošlo k naplnění trestného
činu šíření poplašné zprávy.
Pět nemocnic ve vlastnictví
Ústeckého kraje sdružených

říjen 2011

Mezinárodní konference ve Šluknovu
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Hřiště i divadelní festival s podporu Fondu hejtmanky

Dotační tituly pomáhají rozvoji Ústeckého kraje
Ú

stecký kraj nabízí a poskytuje ﬁnanční prostředky na
podporu rozvoje regionu prostřednictvím nejrůznějších
dotačních titulů, zaměřených na speciﬁcké oblasti, např.
podporu sportu a volnočasových aktivit, opravy památek,
kulturní činnost, prevenci kriminality či obnovu venkova.

Těchto dotačních titulů a fondů má kraj na dvě desítky, přesto
z nich není možné podpořit úplně všechny oblasti činností a aktivit. Právě pro tyto případy je určen Fond hejtmanky Ústeckého
kraje (FH), který je zaměřen na podporu projektů, které nelze
ﬁnancovat z jiných dotačních titulů kraje.
O tom, že nejrůznější dotace jsou v rámci všech výzev rozdělovány rovnoměrně a spravedlivě do všech okresů i v závislosti
na oblasti podpory, nejlépe přesvědčí řeč statistiky a čísel.
V letošním roce byl v rámci všech dotací kraje nejúspěšnější
okres Litoměřice, který získal z Fondu vodního hospodářství
Fond hejtmanky – Počet žádostí v roce 2011 podle okresů
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
Ostatní
CELKEM

Počet podaných žádostí
29
69
46
41
48
26
69
50
378

Počet schválených dotací
5
32
11
17
26
7
33
22
153

Pro ilustraci uvádíme stručnou statistiku z posledních dvou let:

přijaté žádostí
poskytnuté dotace

2010
ﬁnanční objem
168 852 205 Kč
30 064 500 Kč

2011
ﬁnanční objem
141 802 246 Kč
49 522 057 Kč

Jednou ze zdařilých akcí spoluﬁnancovaných z Fondu hejtmanky byly Sportovní hry klientů ústavů sociálních služeb
z našeho regionu. V Oparně na Litoměřicku se mládež i dospělí
radovali ze sportu, zábavy a přátel v červnu letošního roku.
přes 21 milionů korun. Okres Ústí n. L. byl zase nejúspěšnější
v žádostech z programu Sport a volný čas či podpory sociálních
služeb. Z FH získalo letos nejvíce Mostecko, které ovšem naopak
nečerpalo žádné prostředky z Fondu vodního hospodářství.
Nejvíc peněz putovalo na Litoměřicko, druhé v pořadí je Chomutovsko, třetí Ústecko. Ve FH, stejně jako ve všech ostatních
dotačních titulech Ústeckého kraje, kopíruje samozřejmě počet
přidělených dotací počet žádostí. Jinými slovy, kde se nejvíce
žádá, tam také doputuje největší objem peněz. Konkrétně u FH
jsou letos nejpilnější žadatelé z Chomutovska a Ústecka, v těchto
okresech bylo také nejvíce žádostí podpořeno.

Dvě investiční akce za 180 milionů

Nový sportovní areál otevřeli hejtmanka Jana Vaňhová, poslanec Jiří Šulc (vlevo) a radní Petr Jakubec
Most - Dvě investiční akce
z oblasti školství byly slavnostně ukončeny v Mostě.
Střední škola technická ve Velebudicích, páteřní škola kraje,
získala multifunkční sportovní
areál s parametry pro mezinárodní atletické soutěže a dětský
domov má kompletní zateplení
a krásnou novou barevnou

fasádu. „Množství peněz investovaných do těchto dvou
akcí je jasným důkazem, že
oblast školství není Ústeckým
kraje opomíjená. Jsem ráda,
že velké sportoviště s dětským
hřištěm u střední školy bude
sloužit nejen žákům, ale také
široké veřejnosti. Rekonstrukce
dětského domova zase přinese

úspory v energetické oblasti
a ušetřené peníze bude moci paní
ředitelka zase využít k nákupu
nového vybavení. Je naší povinností zajistit dětem, které nemají
štěstí, aby vyrůstaly v rodinách,
důstojné a hezké zázemí,“ připomněla hejtmanka Vaňhová.
Hlavní část areálu tvoří
atletická dráha délky 400 m,
sektory pro skoky, vrhačská louka. Součástí areálu jsou sektory
pro skok daleký a trojskok, skok
o tyči a skok vysoký. V jižní části
je umístěna vrhačská louka,
fotbalové hřiště s umělým povrchem a další plochy včetně provozní budovy. Do vybudování
areálu investoval Ústecký kraj
148 milionů korun. Na budově
dětského domova bylo provedeno zateplení obvodového
a střešního pláště nebo výměny
oken a dveří. Celkové náklady
rekonstrukce se vyšplhaly na
31,7 milionu korun z rozpočtu
Ústeckého kraje.

Při schvalování záleží také na kvalitě projektu a na tom, zda
nemůže být podpořen z jiných zdrojů. Některé z projektů, které
byly letos ve FH zamítnuty, získaly krajskou podporu z darů od
významných podnikatelských subjektů. To je případ podpory
turistického využití lokálních železničních tratí (Kozí, Švestková
či Doupovská dráha). Na jejich provoz přispěl Ústecký kraj
v posledních třech letech téměř dva miliony korun. Zatímco
v uplynulých letech to byla podpora tratí z FH, letos kraj využil
prostředků, které získal jako dary.
Příkladem obce, která opakovaně žádá a také dostává dotace
nejen z FH, jsou Třebívlice. Od roku 2003 každoročně získaly
ﬁnanční prostředky z různých programů, celkově se částka již blíží
devíti milionům. Je ovšem logické, že nemohou očekávat podporu
všech podaných žádostí. Starosta obce Josef Seifert zmiňoval
nedávno v pořadu Reportéři ČT, který chtěl zpochybnit funkci
FH, zamítnutou žádost o příspěvek na projekt „Rekonstrukce
ordinace dětského a obvodního lékaře“ ve výši 140 000 Kč, ale
už zapomněl sdělit, že jen v letošním roce Ústecký kraj schválil
3 dotace a 1 dar přímo pro obec Třebívlice.
Žádosti o příspěvek z FH přijímá a administrativně zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je
správcem tohoto fondu. Odbor také poskytuje konzultace při
přípravě žádosti, realizaci projektů i zpracování závěrečné
zprávy a vyúčtování, organizuje i proškolení žadatelů. Postup při
podávání žádosti, jejím vyhodnocení, případném přidělení dotace
a závěrečném vyúčtování je zcela transparentní a řízený jasnými
pravidly stejně jako všechny dotační programy.
Žádosti o příspěvky z FH posuzuje pracovní skupina, její
doporučení následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí
dotace rozhoduje Rada respektive Zastupitelstvo Ústeckého
kraje. Dotace ve většině případů tvoří max. 70 % z celkových
nákladů, radní či zastupitelé však mohou schválit podíl dotace až
do výše 100 %. Vyúčtování musí být nakonec předloženo opět
správci fondu, a to do tří měsíců od ukončení projektu.

Záchranáři dostali nové sanitky

Ústecký kraj - Z investičního
fondu Zdravotnické záchranné
služby bylo po schválení orgány
Ústeckého kraje, který je jejím
zřizovatelem, zakoupeno deset
zbrusu nových sanitek pro několik výjezdových pracovišť
po celém kraji. V pátek 14. 10.
byly naposledy k vidění pohro-

madě u sídla ZZS v Ústí n. L.
a hned pak se rozjely do devíti
výjezdových stanovišť ZZS;
dvě sanitky přijdou do Loun,
po jedné dostanou stanoviště
rychlé lékařské pomoci ve Vejprtech, Ústí n. L., Teplicích, Žatci, Jirkově, Roudnici n. L., Mostu
a v Rumburku. Vozy přišly na

téměř dvacet mil. korun, každý
stál 1,955 mil. Kč, mají totiž
přesně stejnou speciﬁkaci. Auta
Volkswagen Transporter T5
4motion s motorem 2,0 BiTDi
mají výkon 132 kW. Nové
sanitky nahradí některá starší
vozidla, ta zase posílí zálohový
park nebo budou odprodány.

Krátce z našeho regionu
Profesionální hasiči složili slib
věrnosti Pětadvacet profesionálních hasičů, nejnovějších členů Hasičského záchranného sboru Ústeckého
kraje, p.o., složilo na Národním
hřbitově před Malou pevností v Terezíně služební slib. Byli z krajského ředitelství z Ústí n.L. a z pěti
z celkových sedmi územních odborů HZS. Byli mezi nimi muži
i ženy, členové výjezdových jednotek, technici, dispečeři i další
profesionálové.
Největší vinobraní:
Litoměřice Tradiční
akce na sklonku září se
opět nesla ve znamení
oslavy vína a burčáku,
které tekly proudem.
Návštěvníci největšího
vinobraní v kraji si
mohli vybrat, kde budou slavit. Na Mírovém náměstí se kladl důraz na historický odkaz
předků a na Ostrovním festivalu zase na hudební zážitky. Ústecký
kraj na akci zastupoval náměstek hejtmanky Arno Fišera (na
snímku vlevo při žehnání vínu).
Tour de Labe handicap Naším
krajem projeli koncem září účastníci
pelotonu sportovní akce Tour de Labe
Rotary handicap 2011. Letošní jízda
startovala u pramenů Labe a ﬁnišovala

v Bad Schandau. Posláním každoroční jízdy je umožnit vozíčkářům
absolvovat po cyklostezkách podobné túry, jaké si dopřávají zdraví
sportovci a cyklisté. Účastníky pelotonu doprovázel radní Ústeckého
kraje Petr Jakubec.
Cena Zimní královny Předposlední
dostihový den letošní sezóny přilákal
koncem září na mostecký hipodrom
stovky lidí, kteří měli příležitost vidět
během slunečného odpoledne celkem
osm závodů. Záštitu měla hejtmanka
Jana Vaňhová, která předala s ředitelem hipodromu Josefem
Pouzarem i cenu hlavního závodu pro dvouleté klisny, a to žokeji
Janu Rájovi a jeho White Angel.
O spolupráci Saska a Ústeckého kraje
Město Görlitz (Zhořelec) v německém Sasku
se stalo hostitelem konference, která byla věnována tématu Komunální Evropa – budoucnost
kohezní politiky. Sešli se na ní zástupci všech
deseti saských zemských okresů, Ústecký kraj
zde zastupoval radní pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Radek Vonka. Shromáždění je
hlavním orgánem Saského sněmu (Landtag). Jeho úloha je určovat
zásady, směr vývoje a rozvoj přeshraniční spolupráce.
Na náhorních plošinách Krušných hor V obci Clausnitz
a v sousedním Českém Jiřetíně byl 21. října symbolicky znovuotevřen hraniční most a navazující rekonstruované silnici v délce
téměř čtyř kilometrů v Sasku a Ústeckém kraji. Jde o společný
projekt přeshraniční spolupráce v rámci programu Ziel 3 /Cíl 3

a náklady ve výši 3,6 mil. eur nesla z největší části EU prostřednictvím Evropských fondů pro regionální rozvoj.
Dvacet let Letecké záchranné
služby Odborná konference k dvaceti letům činnosti Letecké záchranné služby Ústí nad Labem
se uskutečnila na krajském úřadu.
Letečtí záchranáři, tedy piloti, mechanici, dispečeři, zdravotníci a lékaři, mají za sebou přes 7 000 letových hodin s 9 000 zásahy.
V Ústí n. L. a po celém kraji kontaktovali, ošetřili nebo zachránili
za ta léta přes 12 000 lidí.
Investice do kadaňské školy Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie v Kadani se dočkala. Rekonstruována
byla historická budova, přibyla zázemí u tělocvičen a škola je nyní
bezbariérová. Ústecký kraj vyčlenil na rekonstrukci jím zřizované
školy z krajského rozpočtu téměř 39 milionů korun. Stavba byla
předána 14. října.
Atletická sada do Litoměřic V rámci akce projektu Atletika
pro děti si mohli poslední
den v září malí sportovci
ve Štětí vyzkoušet moderní
atletické sady. Jedna putovala do ZŠ v Havlíčkově
ul. v Litoměřicích. Sportovní pomůcky slavnostně
předala krajská radní Jana
Ryšánková (na snímku).
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Reportáž z třídenní návštěvy prezidenta ČR

Václav Klaus: Vláda musí mít
pro vyloučené lokality akční plán!
Pokračování ze str 1
Prezident se podrobně zajímal o názory, zkušenosti a postoje starostů
Šluknovska, kde se v posledních
měsících projevuje sociální napětí.
Diskuze se starosty trvala více než
hodinu a půl.
Čtvrtek, tedy poslední den návštěvy, byl věnován prohlídce několika
míst na Mostecku, Chomutovsku
a Lounsku. V Mostě prezidentský pár
besedoval s žáky Podkrušnohorského

gymnázia, které je příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje a zavítal
do zrekonstruované sportovní haly.
Václav Klaus s paní Livií a s hejtmankou Janou Vaňhovou pak pokračoval v cestě na na hraniční předávací stanici plynovodu do Brandova.
Tady uvedli prezident a hejtmanka
s jednateli společnosti NET4GAS do
provozu hraniční předávací stanici
zemního plynu. Cesta pokračovala
do Března na Chomutovsku, pyšnícím se titulem Vesnice roku 2010.

Na náměstí Míru se Václav Klaus
pozdravil s občany obce.
Následovala návštěva královského
města Žatec, jehož součástí bylo
setkání s občany na zaplněném náměstí. Žatečtí se prezidentu pochlubili samozřejmě také svým Chrámem chmele a piva, jehož součástí
je i Chmelový orloj.
Odpoledne pak v průmyslové zóně
Triangle navštívil Václav Klaus s doprovodem závod společnosti Panasonic. Poslední zastávkou prezident-

ského páru na cestě Ústeckým krajem
byla návštěva krajského zámku Nový
Hrad v Jimlíně. Zde se uskutečnilo
setkání se starosty obcí a měst Chomutovska, Mostecka a Lounska.
Během celého třídenního pobytu
představila hejtmanka Jana Vaňhová
prezidentu Václavu Klausovi a paní
Livii Klausové na dvaadvacet míst
a nikdy neopomněla připomenout,
jak se jednotlivá města, obce a celý kraj od poslední prezidentské
návštěvy změnily.

▲

18. 10. - 14.50 h.

U prackovického tunelu „stavby století“ –
dálnice D8, doprovází
hlavu státu radní kraje
a poslanec Jiří Šulc
spolu se starostkou obce
Andreou Svobodovou
– Křešovou. Vzadu za
nimi je Livia Klausová,
paní hejtmanka a Aleš
Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana a zástupce ředitele
krajského úřadu. Prezident podpořil rychlou
dostavbu dálnice, kterou považuje za zásadní
pro dopravní infrastrukturu naší země
a potažmo celé Evropy.
Kraj je iniciativní, dělá
co může, ale řešit musí
vláda…

18. 10. - 10.50 h.

▲

▲ Prezidentský pár provázela městem Terezínem jeho starostka Růžena
Čechová (zcela vpravo)

18. 10. - 15.50 h.

Součástí návštěvy Masarykovy nemocnice
v Ústí n. L. byla
i prohlídka robotického pracoviště. Prostřednictvím dvou robotů
da Vinci tu odborníci za poslední
tři roky provedli
již téměř 900
operací šetrných
k pacientům. Tato
minimálně invazivní chirurgie se
používá vedle Ústí
a Nemocnice Na
Homolce už jenom v dalších pěti
nemocnicích ČR.

V Benešově o sociálním napětí
Benešov n. Pl. - V rámci
své návštěvy Václav Klaus
jednal na zámku v Benešově
nad Ploučnicí se starosty
měst a obcí Šluknovského
výběžku. Diskuze trvala více
než hodinu a půl. Prezident se
podrobně zajímal o názory,
zkušenosti a postoje představitelů měst, kde se v posledních měsících projevuje sociální napětí. S návrhem
aktivního řešení situace na
Šluknovsku vystoupil pak
prezident na setkání se zástupci médií. „Pro řešení
situace je třeba urychleně na
úrovni vlády vytvořit akční
program, plán, který stanoví
jasně priority. Takový scénář
konkrétních kroků nemůže
udělat nikdo jiný než vláda
a návrhy musejí mít šanci

realizace,“ řekl novinářům
prezident. Uvedl rovněž, že
podobný akční plán k postupnému řešení problematiky
vyloučených lokalit a sociálního napětí by měl být
zpracován na úrovni kraje
i jednotlivých měst a obcí.
„Jsem velmi ráda, že se
Václav Klaus věnoval dlouho
diskuzi se starosty. Výstup
z tohoto jednání je v souladu
s názory kraje,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová.
Podle Václava Klause se
problematika diskutuje již
řadu let, pokusy o řešení byly
nedůsledné. Starostové jsou
podle něj připraveni, pokud
dostanou prostor, legislativní
zázemí a ﬁnanční prostředky,
udělat řadu věcí na zlepšení
situace.

Podrobné informace o průběhu
třídenní návštěvy Václava
Klause v Ústeckém kraji můžete
i nyní naleznout na webových
krajských stránkách
www.kr-ustecky.cz a chystáme
pro vás rovněž obsáhlou
fotogalerii. Videa z návštěvy
hlavy státu v našem regionu
nabízíme na webové krajské
televizi U-TV.cz.

18. 10. - 11.50 h.
▲ Vzácného hosta přivítal v přijímacím salonu biskupské rezidence
sídelní biskup litoměřický Mons. Jan Baxant

19. 10. - 10.20 h.

19. 10. - 9.40 h.
▲ Do pamětní knihy Ústeckého
kraje se prezident podepsal v konferenčním sálu krajského úřadu
před zraky pozvaných hostů – radních a zastupitelů kraje i vedoucích
pracovníků jednotlivých odborů.

▲ Aula Pedagogické fakulty Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem byla plná
zájemců o názory prezidenta a ekonoma.
Před čtyřmi roky od ústecké univerzity dostal
prezident čestný titul doctor honoris causa.
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Václava Klause v našem kraji, 18. - 20. 10. 2011
▲

19. 10. - 15.30 h.

20. 10. - 9.10 h.
▲ Se studenty Podkrušnohorského gymnázia v Mostu, jedné z páteřních škol kraje, proběhlo setkání v místní tělocvičně. V Mostě a v Bílině
studuje na gymnáziu 850 studentů a škola patří k největším v regionu.
▲

Několik set
občanů z České
Kamenice a okolí
se s prezidentským
párem a hejtmankou setkalo na
náměstí
Míru.
Prezident odpovídal na řadu dotazů, mimo jiné
řekl, že bychom
neměli soudit lidi
podle
nálepky,
kterou mají, ale
hodnotit každého
podle toho co umí,
jaký je a co dělá
pro společnost. To
se týká Romů i Neromů.

V Brandově na
samých
hranicích
s Německem uvedl
prezident republiky
spolu s hejtmankou
Janou
Vaňhovou
a jednatelem společnosti NET4GAS
Janem Nehodou do
provozu dokončenou
předávací stanici zemního plynu. Budoucí
propojení soustav přivádějících plyn alternativní cestou z Ruska přes Baltské moře
s nově budovaným
plynovodem Gazela
v ČR umocní význam
Ústeckého kraje jako
srdce české energetické soustavy a strategie.

20. 10. - 11.40 h.
▲ Před polednem závěrečného dne své návštěvy kraje přijel prezident
mezi občany Března, obce na Chomutovsku. Náměstí Míru je v srdci
obce, která má 1 300 obyvatel a vloni získala titul Vesnice roku Ústeckého kraje.

20. 10. - 10.40 h.
▲

20. 10. - 13.00 h.

Chmelový
orloj právě odbíjel 13. hodinu.
V Žatci, u Chrámu chmele a piva, konkrétně tady u Chmelového majáku, se
pan prezident zajímal o rozvoj
turistického ruchu v našem
kraji a vyslechl
také informace
o poslání čtyř
vznikajících destinačních agentur projektu Brána do Čech..

20. 10. - 15.00 h.
▲ Slavnostní odhalení pamětní desky v zóně Triangle,
která bude továrně připomínat návštěvu prezidenta České
republiky. S Václavem Klausem je na snímku generální
ředitel ﬁrmy Panasonic Hiroschi Sannomiya.

Návštěva byla přínosem

20. 10. - 15.50 h.
20. 10. - 15.10 h.
▲ V krajské průmyslové zóně Triangle ocenil Václav Klaus
význam zóny pro zaměstnávání občanů okolních okresů
a snahu kraje získávat sem významné světové investory.
Spolu s manželkou, japonským velvyslancem Toshio
Kunikatou a hostiteli si prohlédl výrobní prostory ﬁrmy
Panasonic Liquid Crystal Display Czech.

▲ Poslední zastávkou prezidenta V. Klause v našem kraji
byla prohlídka zámku Nový Hrad v Jimlíně. Hejtmanka
jej informovala mimo jiné o tom, že kraj, jako vlastník
zámku, vložil do jeho několikaletých rekonstrukcí spolu
s ﬁnancemi z tzv. norských fondů a českého ministerstva
kultury přes 120 milionů korun. Náš snímek je z 1. nádvoří,
postupně si Václav Klaus prošel i celý zámek a v barokním
sálu se setkal se starosty tří okresů. Jeho třídenní návštěva
kraje se potom uzavřela…

Prezident
Václav Klaus:

Hejtmanka
Jana Vaňhová:

Velký skok udělala malá
i velká města, posun kupředu
je tu všude znatelný. Cítili
jsme se tu moc pěkně,
moc příjemně a všímáme
si pozorně, jak se ten kraj
posouvá a vyvíjí k lepšímu.
Když zde člověk žije permanentně, každodenní malé,
drobné změny příliš nevnímá,
ale když sem přijede po
čtyřech letech, tak najednou
je ten skok zřetelný a viditelný. Tento pocit máme my
z Ústeckého kraje. Děkujeme
paní hejtmance za pozvání
i všem, kteří připravili tak
zajímavou a přínosnou prohlídku kraje a setkání se
zajímavými lidmi.

Byly to tři velmi užitečné,
ale také dost náročné dny.
Projeli jsme mnoha místy
Ústeckého kraje. Snažili
jsme se prezidentskému páru
ukázat maximum, co jsme
mohli v průběhu tří dnů zorganizovat. Některá města oba
navštívili po osmi či devíti
letech, proto mohli zhodnotit,
jak se proměnila. Myslím, že
to bylo velmi zajímavé pro
ně i pro nás, že si odnášejí
spoustu neobyčejných zážitků
a mají o čem přemýšlet. Především o tom, jak se Ústecký
kraj proměnil. Z pana prezidenta i z jeho manželky mám
výborný pocit, jsou to velmi
příjemní lidé. Myslím, že vše
bylo dobře připraveno i z naší
strany.
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Dík mladým olympionikům
Ústí n. L. - Na červnových
Hrách V. letní Olympiády dětí
a mládeže ČR v Olomouci
reprezentovalo Ústecký kraj
334 mladých sportovců. V konečném bilancování obsadili
7. místo mezi 14 kraji, když
získali 11 zlatých, 12 stříbrných
a 22 bronzových medailí. Mladí sportovci bojovali v několika
věkových kategoriích a disciplínách. Na medailové příčky
dosáhli například v boxu, golfu,
plavání, karate, ale i ve street
dance a tenise. Za dosažené
výsledky většině držitelů medailí poděkovala hejtmanka
Jana Vaňhová při slavnostní Na snímku je část „bronzového“ týmu judistů (T. Brada, P. Novásetkání na krajském hejtmanství ček, V. Zemanová, Zd. Jeřábková, J. Mašek, P. Tuček, V. Suchav polovině října. Mladí a nadějní rová a M. Březinová)

Fotokvíz

S

Bronzovou medaili si odvezl
z Olomouce také Jozef Suchý.
Získal ji ve hře boccia (paralympijská disciplína podobná
hře petanque).
sportovci obdrželi vedle drobných dárků také osobní diplomy
od představitelky kraje.

Čtyřiačtyřicet princezen na jimlínském Novém Hradu

Princezny z celého světa spolu s hejtmankou a prezidentem soutěže Viktorem Krčou
Ústecký kraj - Prestižní světová
soutěž krásy Miss Princess of
the World vyvrcholila ﬁnálovým
galavečerem v sobotu 1. října

v pražském Top Hotelu. Během
desetidenního promotion pobytu v ČR zavítaly světové princezny 28. září také do Ústeckého

kraje. Poznávaly ten den zámek
v Klášterci nad Ohří, zavítaly
do žateckého Chrámu chmele
a piva a na pozvání hejtmanky

Jany Vaňhové také na krajský
zámek Nový Hrad v Jimlíně
nedaleko Loun. Hejtmanka přivítala ﬁnalistky soutěže na
prvním nádvoří zámku, z tisíců
historických památek jediné ve
správě Ústeckého kraje. Předala každé drobné propagační
dárky, které jim připomenou
Ústecký kraj a v rámci záštity je
pozvala na kulturní vystoupení
i prohlídku jimlínského Nového
Hradu.
Partnery světového ﬁnále Miss
Princess of the World byly
v pražském Top Hotelu kromě
Ústeckého kraje z našeho regionu také město Klášterec n. O.
a Chrám chmele a piva v Žatci.
Vítězkou se stala jednadvacetiletá Carmen Isabela Hernandésová z Mexika.

Křížovka o ceny

P

okud jste dobře luštili naši zářijovou švédskou křížovku, vyšla vám tajenka: Kolikátá je letos anketa nejlepšího
dopravce (?). A nápovědu jste
mohli najít v článku s anketním lístkem soutěže Nejlepší
dopravce Ústeckého kraje 2011.
AMD,
Mya, rip

Strýc
(nářečně)

Město
v Izraeli

Jak
(slov.)

Tedy správná odpověď: Čtvrtá.
Pět vylosovaných výherců dostane od nás hezké věcné ceny: Ing.
Luděk Hrbek z Litoměřic, Eva
Marečková z Rumburku, Marcela Moczerniuková z Ledvic,
Vladislava Zeilerová z Mostu
a Ján Sulík ze Žatce. Všem

Chemická
značka
nielsbohria

Planeta
sluneční
soustavy

Konference

Výrobce
mikroprocesorů

blahopřejeme; ceny dostanou výherci poštou. I dnešní křížovka
má v tajence otázku, na kterou
najdete odpověď v některém
z našich článků. Pošlete nám
nejen tajenku, ale i odpověď! Vaše maily a korespondenční lístky
čekáme do pondělí 14. 11.Adresa:

Mistrovství
Evropy

Sudokopytník

Samuel
(domácky)

Polokovový
prvek

Ženské
kř. jméno

Dolní
končetina

Citoslovce

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!
Bývalá
SPZ
Olomouce

Tlačítko
nahrávání

Část domu
určená
k bydlení

4. díl
tajenky

Veličina
velikosti
a směru

Souhlas

Limited
(zkr.)

Ochrana
chodidel
při chůzi
Potřeby
k lyžování

1. díl
tajenky

Vydání

Styl
punkové
hudby

Skupenství
vody

Sladké jedlé
plody

Spojka

Vzorník
barev

Pokud
(slov.)

Souhlas
(hov.)

Povlak
na železe

Chemická
značka
vápníku

Předložka

Zvavit se
něčeho

Puls

Písek
(angl.)

Jednotka
rychlosti
v mořeplavbě

Jelenovitý
přežvýkavec

Porting
Authorisation Code

Severočeské
doly

Kožešinová
šála
Pražské
divadlo

Album
stejnojmenné austr.
kapely

Chem. zn.
aktinia
Souhrn
majetku

Nebesa
(sumersky)

Album
(plurál)

Mužské
kř. jméno

Uchazeč

Záda

Nebo
(angl.)

Balení

Ženské
křestní
jméno

Jehličnatý
strom

Chem. zn.
molybdenu

Rozpárat
(angl.)

Chem. zn.
americia

Chem. zn.
hořčíku

Lidová
knihovna

Chemická
značka
sodíku

Dva

2. díl
tajenky

Síť
drogerií

Onam

Dámské
spodní
prádlo

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Paralelní historie, do 20. 11. Projekt představuje v rámci výstavy
Formáty transformace – identity
expozici mapující vývoj výtvarného umění v Ústí n. L. od r. 1990.
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Petr Minka, do 28. 11. Výstava
graﬁky a exlibris (V. Hradební 49
– vstup volný).
Staré a krajové odrůdy jabloní
a hrušní, do 15. 11. Výstava
vzorků krajových odrůd (Churchilla 3 – vstup volný).
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Miloš Alexander Bazovský
(Z cyklu Regionální galerie), od
10. 11. do 16. ledna 2012,
Pocta Miloši Saxlovi (cyklu
Genius loci) ve stejném termínu.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Grác 2011, do 13. 11. Obrazy
pražského výtvarníka Miroslava
Pankráce mladšího.

Nápoj
vyráběný
kvašením

Pruh
látky

Sluneční hodiny, do 20.11. Výstava o slunečních hodinách na
Lounsku.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Hra prostoru a tvaru, do 27. 11.
Obrazy Anny Chmelové a digitální tisky Kamily Houskové
Mizerové.
OBLASTNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Ve znamení Viléma Tella, do
13. 11., Jízdárna teplického zámku. Střelecké terče.
OBLASTNÍ MUZEUM
V DĚČÍNĚ
Muzeum děkuje, do ledna 2012.
Muzejní přírůstky od dárců.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Malé pohledy do velké krajiny,
do 26. 11. Výstava fotograﬁí
R. Fišera a P. Koritiny.
GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ
Pojďme k vidoucímu, do 20. 11.
2011, Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie. Obrazy Ivana
Sobotky.

S podzimem trhy nekončí!

Konstrukce
střechy

Italská
TV

Iniciály
herce
Lukavského

Naše pozvání do muzeí, galerií
a knihovny ve správě Ústeckého kraje

Obchodní
dům

Povrchová
úprava

?

Kulturní pozvánky

Dokonce

Vladařský
stolec

Předložka

F

ÍZ

KV

O
OT

Mravenec
(angl.)

Drobit
(imperativ)

Česká ﬁrma
s dveřním
příslušenstvím

tové války, i dnes slouží tomuto
účelu, včetně příležitostných
smutečních obřadů. Protože se
však zub času i na takto mladém objektu již podepsal, bylo
potřeba provedení sanačních
prací, na které byly vlastníku
této památky – obci – poskytnuty ﬁnance z Programu na
záchranu a obnovu kulturních
památek ÚK ve výši 720 tis.
Kč, celkově akce přišla na
téměř 2,5 mil Kč. Poznáte kde
se památník – bývalé krematorium – nachází?
Správné odpovědi posílejte
do pondělí 14. listopadu 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 svou adresu pro
případné zaslání výhry.

?

Gigant

Soupeř

Vodní tok
v Bretani

Políček
(expr.)

MPZ
Rumunska

Psací
prostředek

Úpadek

Ukazovací
zájmeno
(ženský
rod)

Čas
Německý
určitý člen

EuroCity

Světový
pohár

Anglický
neurčitý
člen

Oxid
uhelnatý

Nervový
záškub

Sediment

3. díl
tajenky

Chrám

Iniciály
herce
Töpfera

Pozdrav

Tam
(opak)

právná odpověď na otázku
z minulého fotokvízu byla:
jedná se o budovu barokní fary
v Třebenicích na Litoměřicku.
Z tentokrát velkého množství
správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kteří se
mohou těšit na dárky od Ústeckého kraje. Jedná se o Petru
Rosensteinovou z Chomutova,
Jaromíra Hořejšího z Ústí
nad Labem a Hanu Sodomkovou z Rumburku. Všem gratulujeme!
Předmětem nového fotokvízu
je poměrně mladá kulturní
památka vzniklá v období individualistické moderny v jednom
z měst našeho kraje. Stavba z let
1923-24 jako objekt sloužící
pro poslední věci pozemské
člověka – jako krematorium.
Ani do 2. světové války nebylo
do provozu uvedeno. Po r. 1945
byla Památníkem obětí II. svě-

Ú
Ústecký
kraj - Po celý listopad
budou mít zákazníci, kteří si
oblíbili Severočeské farmářské
trhy, možnost nakupovat v řadě
měst kraje. Společnost Český um
- Artiﬁcium Bohemicum spolu
s Ústeckým krajem je pořádá
v Teplicích u Obchodního centra
Olympia každý listopadový pátek
odpoledne, v parku na Severní

Terase v Ústí n. L. budou stánky
otevřeny o sobotách 12. a 26. 11.
dopoledne, poslední letošní SFT
uspořádají i v Kadani – ve čtvrtek 3. 11. odpoledne na Mírovém
náměstí, v Chomutově – v sobotu
5. 11. od 8 - 12 h. na nám. 1. máje
a v Mostě – v sobotu 19. 11.
dopoledne na hipodromu s dopravou z centra města zdarma.
Pořád je co prodávat, třeba biopotraviny včetně oblíbených kozích
a ovčích sýrů, ovoce a zeleninu,
cukrářské a uzenářské výrobky,
brambory, med nebo bylinky či
přírodní kosmetiku. Sledujte www.
severoceskefarmarsketrhy.cz!
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