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Výzva ministrům k vyřešení situace
okolo dokončeného úseku D8

Slovo hejtmanky
Vážení občané
Ústeckého kraje,

H

ejtmanka vyzvala 16. prosince dopisem ministra
dopravy Pavla Dobeše a ministra vnitra Jana Kubiceho ke
společné schůzce, na které by
se měl domluvit postup pro co
nejrychlejší zprovoznění nově dokončeného úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi
a Bílinkou. Nejnovější úsek
měl být původně otevřen ve
středu 21. prosince 2011, ale
vzhledem k procesním pochybením hrozí odložení termínu
o několik měsíců.
„Nyní již nemá smysl hledat
viníka této situace, ale naopak
co nejrychlejší řešení, které
povede k otevření nové části
dálnice D8 pro motoristy,“
uvedla hejtmanka. Jak dále

své úvodní slovo k poslednímu
vydání krajských novin v roce
2011 bych ráda pojala netradičně. Většinou z tohoto místa
totiž komentuji závažná témata
vztahující se k našemu kraji.
Možná máte v poslední době
podobné pocity jako já, jedním
slovem – frustrace. Každý den
nás média zahrnují katastroﬁckými scénáři o rozpadu eurozóny, růstu nezaměstnanosti, zvyšování daní, zamítnutí Ústeckého
balíčku, nedostatku ﬁnancí ve
zdravotnictví apod.
Ale otázka zní, do jaké míry
je možné všem těmto negativním zprávám věřit? Pokud by
všechny tyto informace byly
100 % pravdivé, museli bychom
zítra všichni spáchat hromadnou
sebevraždu. Protože svět by neměl žádnou budoucnost. Ale
to není pravda. Svět má svoji
budoucnost, a není pouze černý,
je i bílý. To pouze média přestala
psát o pozitivních zprávách.
Možná mají šéfredaktoři tajnou
dohodu s psychology, možná si
myslí, že negativní zprávy zvýší
jejich náklad.
Rok 2012 zřejmě nebude
jednoduchý, ale určitě si zaslouží
více příznivých zpráv, kterých
určitě nebude méně, než těch
nepříznivých. Proto bych všem
ráda jménem Ústeckého kraje
chtěla popřál do nového roku
hodně zdraví, štěstí, ale i pozitivního
o myšlení.

ÚSTECKÝ
BALÍČEK:

Pokračování
ve Sněmovně v r. 2012

Ú

stecký balíček, návrh právních předpisů směřující
ke zlepšení podmínek boje proti sociálnímu vyloučení, začala
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat v úterý
13. prosince 2011. Po úvodním
slovu hejtmanky Ústeckého kraje
Jany Vaňhové k návrhu zákona
o sociálním bydlení však bylo
jednání v této věci přerušeno
a pokračovat bude až na další
schůzi Poslanecké sněmovny
PČR v roce 2012. Obyvatelé kraje proto mohou nadále připojovat svůj podpis na petici k podpoře Ústeckého balíčku. Podklady k petici naleznou na městských a obecních úřadech a na
krajských webových stránkách
www.kr-ustecky.cz.
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doplnila: „Dálnice D8 se stala
černou můrou pro občany
Ústeckého kraje. Když dokončení dálnice přestaly konečně
blokovat ekologické organizace, nahradí je administrativní
pochybení. Tohle se nám bude
zahraničním investorům těžko
vysvětlovat. Věřím, že se
ministrům podaří nalézt rychlé
řešení.“
Kvůli neshodám Ředitelství
silnic a dálnic s Hasičským
záchranným sborem se otevření
už hotové zhruba čtyřkilometrové části mezi Lovosicemi
a obcí Bílinka může prodloužit.
Spor se točí kolem mostu
u Vchynic.
Některá fakta o D8 čtěte
na jiném místě našeho listu.

Evropské peníze jsou určeny
pro krajskou propagaci

Ú

Autostráda Lovosice - Řehlovice
po kousíčkách
mezi Prahou a Lovosicemi
a navazujícím úsekem mezi
Řehlovicemi a státní hranicí
se Spolkovou republikou Německo, je stavba Lovosice Řehlovice z hlediska celkové
využitelnosti dálnice D8 zcela
Ústecký kraj - Počátkem zásadní.
listopadu 2007 byla zahájena
stavba posledního úseku dálO stavbě 0805
ničního tahu D8 mezi LovosiLovosice - Řehlovice
cemi a Řehlovicemi, označeného jako stavba Dálnice D8, Stavba D8, 0805 se dělí
0805 Lovosice - Řehlovice. do šesti samostatných částí
Z celkové délky „dé osmičky“ (viz tabulka), které jsou rea92,204 km představuje tento lizovány jako jeden dálniční
dosud nedokončený úsek úsek Lovosice - Řehlovice.
o délce 16,413 km necelých U samostatných částí se pů18 %. Protože se však jedná vodně předpokládalo zproo spojnici mezi již provozo- voznění jako celku, s ohledem
vaným úsekem dálnice D8 na aktuální situaci však bude

stavba zprovozněna ve dvou
etapách, a to nejprve v úseku
od mimoúrovňové křižovatky Lovosice po mimoúrovňovou křižovatku Bílinka
(tj. cca 3,8 km) a následně
ve zbývající části, tedy od
mimoúrovňové křižovatky Bílinka po mimoúrovňovou křižovatku Řehlovice.
Zhotovitelem stavby je Sdružení D8 0805, SSŽ – MTS,
jehož účastníky jsou společnosti EUROVIA CS, a.s.,
Metrostav a.s., SMP CZ, a.s.
a BERGER BOHEMIA a.s.
Celková cena stavby je podle
uzavřené smlouvy o dílo bezmála 10 mld. korun bez DPH.
Pokračování na str 3

stecký kraj má neopakovatelnou možnost využít
evropské dotace v objemu 37
milionů Kč na propagaci cestovního ruchu. Jde o výjimečnou příležitost, jak z Ústeckého
kraje postupně odstraňovat nálepku měsíční krajiny, lákat
na přírodní krásy a nové možnosti rekreace návštěvníky z ČR
i zahraničí a pomoci vytvářet
tolik potřebná nová pracovní
místa v oblasti cestovního ruchu.
Evropské dotace mají jasná
a striktní pravidla a dnes i každý
zastupitel v té nejmenší obci
dobře ví, že peníze určené pro
určité dotační tituly je možné
využít pouze pro projekty z této
oblasti. Pokud se tedy Evropská
unie rozhodne podporovat cestovní ruch, není možné z těchto
peněz ﬁnancovat například
opravy silnic. Pevně věřím tomu, že pokud by Ústecký kraj
nevyužil evropských 37 milionů

Kč k vlastní propagaci, zvedla
by se vlna kritiků, kteří by
vedení kraje začali osočovat
z toho, že tyto peníze nechal
propadnout.
Na „Propagaci rekultivovaných a revitalizovaných území
v Ústeckém kraji“ přidělil téměř
37 milionů Kč na svém posledním zasedání Výbor Regionální
rady Regionu soudržnosti Severozápad. Je to pro náš kraj velká
příležitost. Stejně jako jsou nyní
média plná reklam s pozvánkou
na lyžování do Rakouska
a v létě ke koupání v Chorvatsku, budeme prostřednictvím
reklamy zvát návštěvníky k cestě a pobytu v Ústeckém kraji.
V rámci projektu budeme propagovat území Severočeské
hnědouhelné pánve, území dotčené těžební činností. Lokalita
je vymezena okresy Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem
a celkem se jedná o 58 obcí.
Pokračování na str 2

2

ÚSTECKÝ KRAJ

Z jednání rady kraje
92. jednání Rady Ústeckého kraje ve III. volebním období
se uskutečnilo ve středu 8. prosince:
Severočeské divadlo s.r.o.
Jednalo se o možnosti pomoci Severočeskému divadlu opery
a baletu, příspěvkové organizace města Ústí n. L. Jednou
z možností je založení společnosti s ručením omezeným –
Severočeské divadlo s.r.o., která by nadále zajišťovala činnost
divadla a byla by důstojným pokračovatelem v kulturním
odkazu. Celkové schéma navrhované společnosti s ručením
omezením je postaveno na zásadě shodných práv zakladatelů,
tedy Statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.
Rada tento záměr vzala na vědomí, rozhodovat o něm bude
zastupitelstvo.
Školství - zvýšení příspěvku
Rada kraje souhlasila se zvýšením příspěvku zřizovatele na provoz pro rok 2011 pro 14 příspěvkových organizace z oblasti
školství. Celkem bude příspěvek navýšen o 2 195 000 Kč, a to
např. na instalaci nového alarmu a rozvodů internetu, na dovybavení nových kabinetů u tělocvičny, na vybavení kmenové
učebny či na nákup softwarových licencí.
Sloučení příspěvkových organizací
Rada doporučila zastupitelstvu revokovat usnesení
č. 39/23Z/2011 v části A)4, A)5 a A)9 a usnesení
č. 37/24Z/2011 v části A5) a A)6.
Návrh je výsledkem závěrů jednání představitelů kraje
ke slučování škol. Z důvodů změny přístupu MŠMT k problematice dalšího rozvoje čtyřletých a víceletých gymnázií,
možného zavedení povinných přijímacích zkoušek v gymnáziích a připravované změny systému financování školství ze
státního rozpočtu od 1. ledna 2013 je doporučeno zastupitelstvu revokovat rozhodnutí ve věci gymnázií s tím, že další
rozhodnutí budou přijata po vyjasnění všech podmínek další
existence gymnázií.
Revokování jsou zamýšlena v případech sloučení Gymnázia Roudnice nad Labem s Gymnáziem Josefa Jungmanna,
Litoměřice, Gymnázia Lovosice se Střední odbornou školou
technickou a zahradnickou Lovosice, Gymnázia Rumburk
se Střední zdravotnickou školou a Obchodní akademií Rumburk, Gymnázia a Střední odborné školy Klášterec nad Ohří
se Střední odbornou školou služeb a Středním odborným
učilištěm Kadaň a Střední průmyslovou školou stavební
a Obchodní akademií Kadaň a Gymnáziem Kadaň, Gymnázia
Děčín s Evropskou obchodní akademií Děčín.
O revokaci rozhodovalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje
21. prosince 2011, tedy po uzávěrce těchto novin.

Evropské peníze jsou určeny pro krajskou propagaci
Pokračování ze str 1
Ústecký kraj mimochodem
každý rok vynakládá miliony
korun ze svého rozpočtu na propagaci nejkrásnějších míst kraj.
Jde o investici, která se nám
vrací v nárůstu počtu návštěvníků. Samozřejmě z toho proﬁtují hotely, penziony, restaurace,
pořadatelé kulturních akcí,
správci památek atd., ale pod-

statné je, že se daří i touto
cestou udržovat a vytvářet nová
pracovní místa
V rámci projektu bude realizovaná reklamní kampaň – formou
TV spotů a inzerce v novinách,
internetová kampaň a tisk propagačních vícejazyčných letáků
v rozsahu cca 30 tisíc kusů. Termín zahájení propagační kampaně je zatím stanovený na leden
2012 (v závislosti na průběhu

a ukončení zadávacího řízení),
ukončení 28. února 2013.
Chtěl bych se touto cestou
ujistit občany Ústeckého kraje,
že výběrové řízení na realizaci
tohoto projektu probíhá zcela
v souladu se zákony České
republiky a je naprosto transparentní a otevřené. O výsledcích
budeme veřejnost informovat.
Na závěr bych chtěl ještě jednou
zopakovat, že skutečně není

možné využít ﬁnanční prostředky určené Evropskou unií
na propagaci cestovního ruchu
k opravám silnic. Buď budeme
lákat turisty a vytvářet nová
pracovní místa nebo tyto peníze
propadnou a zmizí v nenávratnu.
A to asi nikdo z nás nechce.
Pavel Kouda,
zástupce hejtmanky
Ústeckého kraje

Prestižní ocenění hejtmance Janě Vaňhové
Praha - Ocenění Českých
100 nejlepších pro významné
společnosti na českém trhu
se 25. listopadu rozdělovaly
na Pražském hradě. Ceny už
šestnáct let udílí panevropská
společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou
spolupráci Comenius. Prestižní
ocenění Lady PRO 2011 bylo
uděleno v letošním roce také
hejtmance Ústeckého kraje Janě Vaňhové.
V rámci soutěže Českých 100
nejlepších se nerozdělují jen
ocenění ﬁrmám za jejich úspěchy v byznysu, ale i osobám,
ženám (Lady PRO) a mužům
(Gentleman PRO) významně
se podílejícím na politickém,
podnikatelském,
společenském, vědeckém a sportovním
životě České republiky.
Čestný titul LADY PRO,
v lehké nadsázce profesionální
Lady, náleží ženám, které
ve své manažerské, obchodní,

Jana Vaňhová s náčelníkem Generálního štábu AČR, armádním generálem Vlastimilem Pickem
politické, sportovní, umělecké mimořádných úspěchů a při náročné práci a činnosti donebo jiné významné činnosti své každodenní časově, od- kázaly zůstat okouzlujícími
a kariéře dosáhly skutečně borně a mnohdy i fyzicky ženami.

TŘI NOTEBOOKY

pro výherce z ankety Dopravce roku 2011

Navštívili nás

Ústí nad Labem - Setkání
s velvyslankyní Indonésie
Emerií W. A. Siregar zahájilo
krátké představení Ústeckého
kraje
hejtmankou
Janou
Vaňhovou. Spolupráce mezi
Indonésií a Ústeckým krajem
začala již v roce 2008, kdy
odstartoval projekt na podporu
studentů. To dokazuje, že kraj
není pro Indonésii žádnou
neznámou, jak by se mohlo
zdát. Emeria W. A. Siregar
mnohokrát regionem projíž-

prosinec 2011

děla a loni například navštívila
Litoměřice. Protože Indonésie
má zájem o spolupráci především na hospodářské úrovni,
zúčastnili se jednání také
zástupci Krajské hospodářské
komory Ústeckého kraje –
předseda František Jochman
a ředitelka Martina Francírková. Předseda delegaci
informoval o podnikatelském
prostředí v kraji a zdůraznil
zkušenosti se zahraničním obchodem díky blízkosti Německa.
Na programu bylo poté
setkání s velvyslancem Indie
Venkatesanem Ashokem, který
si v úvodu vyslechl krátkou
prezentaci o Ústeckém kraji.
Zaujalo ho, že se jedná o nejmladší region České republiky
(průměrný věk 39,6 let).
Indický velvyslanec se netajil
tím, že má zájem o partnerství
s Ústeckým krajem především
v oblasti vzdělávání, proto
na jednání přijal pozvání rektor
Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně René Wokoun, který
by rád navázal spolupráci
s některou indickou univerzitou pro vzájemnou výměnu
studentů pro studijní pobyty.

Ústecký kraj - Z více než 3 300
účastníků ankety veřejnosti
o cenu Dopravce roku 2011
Ústeckého kraje, byli vylosování tři hlasující, kteří dostali
moderní notebook, sedm dalších pak balíček s regionálními
výrobky.
Jedním z vylosovaných se stal
pan Jaroslav Jirásek z Panenského Týnce na Lounsku.
Sám říká, že auto nemá, a proto
je autobus jediným spojením,
jak se dostat za nákupy nebo
k lékaři do Loun. Velmi kladně
hodnotí především rostoucí
kulturu cestování, jediné, co
by na krajské dopravě změnil,
by byly častější intervaly linek
o víkendech. Za jeho vítězstvím prý stojí kamarád a řidič

v jedné osobě Václav Henzl,
který ho inspiroval k vyplnění
anketního lístku Dopravce roku
2011. Notebook udělal panu
Jiráskovi, který prý nikdy dříve
nic nevyhrál, obrovskou radost
a stal se vánočním dárkem pro
děti.
Studentka Lenka Petráčková
z Chomutova využije nový
notebook ve škole. K hlasování
ve zmíněné anketě ji motivovalo především povolání
tatínka, který je právě řidičem
autobusu. Na svých cestách
ovšem asi nejčastěji využívá
vlakové spojení do Mostu,
protože tam každým dnem
dojíždí do školy. Kdyby měla
moc cokoliv změnit, pak by
to bylo odbavování cestujících
v Chomutově, protože se ho
stále ještě všichni cestující
nenaučili používat, což vede
k podráždění řidičů, kteří jsou

Na našem snímku
je šťastná výherkyně
notebooku – Jana
Mrkáčová z Mostu

pak nepříjemní. Slečna Lenka
by také uvítala daleko častější
spoje zejména o víkendech.
Naprosto zaskočená pěknou
výhrou byla paní Jana Mrkáčová z Mostu. Anketu Dopravce
roku zná již od loňska, kdy hlasovala poprvé. Jako pravidelná
návštěvnice webu mosteckého
dopravního podniku hlasovala
přes link na stránkách elektronickou formou. Díky svému
povolání pedagožky na základní
škole využívá veřejnou dopravu

nejen k běžným cestám, ale také se
svými žáky při školních výletech. Nejdůležitější jsou hlavně ochotní
řidiči, se kterými má paní Jana
moc dobré zkušenosti a moc
ráda by poděkovala zvláště Jiřímu Sejnovi z DP měst Mostu
a Litvínova. V hlasování vidí
přínos pro neustálé zvyšování
kvality a kultury cestování,
protože se jednotliví dopravci
mohou lépe poučit z chyb.
Nečekaná výhra v soutěži byla
vůbec první v jejím životě
a o notebook se podělí s dcerou,
která studuje medicínu.

Zákony platí i pro ostravské kaly
Ústecký kraj - Krajský úřad
Ústeckého kraje odpověděl
na petici proti dovozu a spalování ostravských kalů v čížkovické cementárně. Úřad ve
svém vyjádření opětovně zopakoval, že při vydávání všech
svých rozhodnutí postupoval
v souladu s legislativou České
republiky. Neměl a nemá žádné
zákonné nástroje k zastavení
dovozu ostravských kalů na
území Ústeckého kraje a jejich
spalování v cementárně Lafarge Cement v Čížkovicích.
Vydanou 20. změnu integrovaného povolení pro skládku
společnosti CELIO nyní posuzuje Ministerstvo životního
prostředí ČR (MŽP). Krajský

úřad Ústeckého kraje rovněž
předal ministerstvu podnět
k prošetření integrovaného povolení pro společnost Lafarge
Cement.
„Iniciátor petice Libor Pisklák byl pozván k vystoupení
na tiskové konferenci, kterou
k ostravským kalům uspořádal
Ústecký kraj dne 1. 12. 2011.
Nakonec ovšem nepřišel. Pokud se stále skutečně zajímá
o problematiku ostravských
kalů a jde mu stejně jako mně
o vyřešení současné situace,
moje dveře jsou mu stále
otevřené,“ uvedl Arno Fišera,
náměstek hejtmanky Ústeckého kraje.
Rada Ústeckého kraje letos

v srpnu nesouhlasila a striktně
odmítla záměr přepravit na
území Ústeckého kraje upravené kaly z lagun Ostramo
za účelem jejich skladování
v zařízení CELIO a následného
spálení společností Lafarge
Cement v Čížkovicích. Obdobně před rokem odmítla
udělit souhlas a povolením
spalovací zkoušky pro směs
uhlí a certiﬁkovaného výrobku
Geobal 3 v Teplárně Komořany.
Odbor životního prostředí
Krajského úřadu Ústeckého
kraje v rámci správního řízení o změně integrovaného
povolení společnosti CELIO
a.s. využil všech zákonných
možností a povolil změnu při

skladování Geobalu 4 s tím,
že na základě požadavku Rady Ústeckého kraje stanovil
velmi přísné podmínky pro
skladování, jakost i klasiﬁkaci
přepravovaného odpadu. Krajský úřad rozhoduje podle
zákona, nikoli podle pocitů
úředníků či přání politiků. Při
vydání souhlasu se změnou
integrovaného povolení úřad
respektoval podmínky dané
zákonem. Je třeba jasně říci, že
pokud by v takovém případě
úřad změnu nevydal, postupoval by nezákonně. Odbor se
v rámci tohoto integrovaného
povolení nezabýval dovozem
odpadu ani jeho spalováním
v čížkovické cementárně.
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Autostráda Lovosice - Řehlovice po kousíčkách
Pokračování ze str 1
Kde všude se staví?
V trase dálnice (část 0805
A) jsou v realizovaném úseku
provedeny z 80 % zemní práce,
zcela dokončen je úsek mezi
mimoúrovňovými křižovatkami Lovosice a Bílinka, včetně
dálničního mostu v obci Vchynice (část 0805 B). Ve zbývající
části trasy dálnice byly provedeny skrývky ornice a dokončen archeologický průzkum.
Z větší části jsou dokončeny
rovněž klíčové mostní objekty,
a to most přes Opárenské údolí
(část 0805 C), most u Dobkoviček (část 0805 D) a dálniční
estakáda nad Prackovicemi
(stavební objekt A 210). Proraženy jsou oba dálniční tunely,
tj. tunel Prackovice (část 0805
E) a tunel Radejčín (část 0805
F), v případě prvého jsou již

kládaným zprovozněním zbý- z důvodu administrativních po- asi 38 měsíců od posledního
vající dosud nepovolené části tíží. Deﬁnitivní dokončení předaného stavebního povolení.
stavby.
dálničního úseku D8 0805 Lo- Už nyní ale investor a zhotovitel
vosice - Řehlovice závisí na stavby vyjednávají o zkrácení
vydání pravomocného územ- této lhůty. Přestože se původně
Bude se jezdit aspoň
ního rozhodnutí a stavebního předpokládaný termín uvedení
v roce 2014?
povolení v chybějícím úseku stavby D8 - 0805 do provozu
Zprovoznění dálničního úse- mezi mimoúrovňovými křižo- v roce 2010 nepodařilo z objekku mezi mimoúrovňovou kři- vatkami Bílinka a Řehlovice tivních důvodů dodržet, lze při
žovatkou Lovosice a mimo- (tj. část trasy dálnice v km 58,5 nabytí právní moci posledního
úrovňovou křižovatkou Bílinka - 59,3; km 59,6 - 61,1 a km územního rozhodnutí a stavebního povolení a přijetí vhodných
bylo podmíněno právní mocí 62,3 - 64,6).
chybějícího stavebního povo- Podle platné smlouvy o dílo technologických opatření, předlení na trasu dálnice v km na zhotovení dálnice D8, stavba pokládat zprovoznění dálnice
50,5 - 50,6, a to v optimální 0805, je nutné pro dokončení mezi Lovosicemi a Řehlovicemi
v roce 2014.
variantě do konce měsíce čer- Stavby úseku 0805:
vna 2011, nejpozději však do
Staničení [km]
Délka stavby [km]
konce měsíce srpna tohoto ro- Název stavby
ku. Přestože tento předpoklad 0805A - Trasa dálnice
48,276 - 64,689
16,413
nebyl naplněn (stavební povo0805B - Most Vchýnice
49,550 - 49,870
0,320
lení nabylo právní moci až
53,200 - 53,500
0,300
4. listopadu 2011) podařilo se 0805C - Most Opárno
investorovi Ředitelství silnic 0805D - Most Dobkovičky
54,965 - 55,870
0,905
ﬁnalizovány i práce na vnitř- ostění a hloubených částech. a dálnic ČR a zhotoviteli stavby
0805E - Tunel Prackovice
58,280 - 58,550
0,270
ních částech tunelu, u druhého Úplné dokončení bude souviset úsek technicky připravit, ale
0805F
Tunel
Radejčín
58,550
60,460
1,910
se pracuje na sekundárním s postupem realizace a předpo- jeho zprovoznění se oddálilo

Krátce z regionu
Nový most ve Hřensku
Koncem prvního srpnového
týdne roku 2010 zničila blesková povodeň most přes Kamenici v horní části obce Hřensko.

Po patnácti měsících tu stojí
už zcela nový most a především: už slouží motoristické
veřejnosti! Most přišel kraj
i ministerstvo pro místní rozvoj
vždy na něco málo přes patnáct
milionů korun, přičemž za cenu
30,7 milionů korun postavila
ústecká ﬁrma INSKY nejen
nový osmnáctimetrový most
z předpjatého železobetonu, ale
také navazující komunikace,
chodníky a další stavby.
Vítězky Účetní olympiády
Vysoká škola ekonomická v
Praze uspořádala poprvé Účetní
olympiádu pro žáky středních
odborných škol. S nadšením
se do ní zapojily i studentky
Obchodní akademie v Pařížské
ulici v Ústí nad Labem Nikola
Horáčková, Barbora Mrázová,
Kateřina Satranová, Tuyet Anh
Tran Thi a Andrea Ungerová,
které podporovala učitelka

Blanka Babická. Dívky si vy- Král a královna chemie
bojovaly 1. místo v konkurenci Rok 2011, Mezinárodní rok
43 škol z ČR.
chemie, se chýlí ke konci.
Při té příležitosti proběhla
Gymnazisté se mají
v regionu řada zajímavých
Ukončena byla 4. etapa re- akcí pro veřejnost k populakonstrukce Gymnázia Jateční rizaci chemie. Ústecký kraj
v Ústí n. L., p. o., započatá také ocenil deset nejlepších
v únoru 2010. Jednalo se dle chemiků ze středních škol
slov ředitele školy Alfréda v kraji a zvolil mezi nimi krále
Dytrta o nejdůležitější část, a královnu. Královnou chemie
která zahrnovala výstavbu no- se stala Markéta Pilneyová
vých prostor – moderní více- z Gymnázia Josefa Jungmanna
účelové tělocvičny a školní v Litoměřicích a králem Jan
jídelny, která dosud chyběla. Hachran z Gymnázia Jateční
v Ústí nad Labem.

Nejlepší truhláři jsou z Ústí
Č. Budějovice - Střední škola stavební a technická v Ústí
nad Labem - Krásném Březně
zaznamenala další velký
úspěch, kdy její žáci získali
ve ﬁnále 3. ročníku celostátní
soutěže Vzdělávání a řemeslo
1. místo a tím i ocenění
Truhlář roku 2011. Soutěže
se v Českých Budějovicích
účastnili mladí řemeslníci
z devatenáct středních škol
z celé ČR a žáci Daniel
Brodský a Jaroslav Kajzr (na
snímku) ze třídy 3BTr krásno-

březenské školy svou kategorii
Truhlářské práce s přehledem
vyhráli. Závěrečnou prací byla výroba stolečku z masivu

se zásuvkou. „Rád bych
zde také poděkoval oběma
pedagogům, Petrovi Procházkovi za teorii a Zdeňku
Tomovi za odborný výcvik,
oba naše soutěžící perfektně
připravili,“ řekl nám ředitel
školy Vítězslav Šteﬂ. „Jako
Páteřní škola Ústeckého
kraje máme z těchto podobných a dalších úspěchů o to
větší radost, zvláště když se
jedná o výuku řemesel, tolik
potřebného oboru pro naši
společnost i trh práce“.

S poradnou na ﬁnanční tíseň

D

íky článku v minulém vydání novin Ústeckého kraje oslovily naši Poradnu při ﬁnanční tísni o.p.s. s žádostí o pomoc
desítky občanů kraje. Abychom mohli zrychlit odpovědi na
dotazy, zřídila Poradna novou emailovou adresu: usti@ﬁnancnitisen.cz. Dnes dvě odpovědi na vážná témata…

Slavnostního ceremoniálu se
zúčastnili také představitelé
kraje, zřizovatele školy. Celkově stála tato etapa 151 mil.
Kč. Ústecký kraj přispěl zhruba
11 miliony, zbytek byl hrazen
z ROP Severozápad. Celkově
už si rekonstrukce gymnázia
vyžádala čtvrt milionu korun.

Byla na mne uvalena exekuce a exekutor mi chce zabavit
počítač s příslušenstvím. Jsem obchodní zástupce, pracuji na
živnostenský list, a bez těchto věcí nemohu svou práci vykonávat, nakonec bych o práci jistě přišla. Může mi exekutor tyto
věci odvézt?
Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí (exekuce) týkat věcí, které nezbytně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti, pokud na nich nevázne zástavní právo. Jestliže
exekutor výše speciﬁkované věci zanese do soupisu, máte 30
dnů na podání návrhu na vyškrtnutí ze soupisu, kde zdůvodníte
nezbytnost movitých věcí k výkonu Vašeho podnikání. Návrh
adresujte exekutorovi, který soupis movitých věcí provedl.

Mám družstevní byt, minulý měsíc mi bylo schváleno oddlužení,
přesto mě chtějí vyloučit z družstva a prý přijdu o byt. Je to
možné?
Pokud jste nehradil řádně nájem, porušoval jste tím stanovy
bytového družstva, povolení oddlužení nemá na právní důsledky
takových porušení žádný vliv. Vyloučení z bytového družstva
znamená, že vám zaniká nájemní smlouva na byt a je Vám vyplacena vypořádací hodnota členského podílu, která zpravidla bývá Všichni občané, kteří potřebují poradit s jakýmkoli problémem,
mnohem nižší než hodnota tržní. Každý si musí uvědomit, jaké mohou také využít pondělní bezplatnou linku 800 722 722.
jsou jeho priority – co je nejdůležitější, a to bydlení bezesporu
K. Rothová, poradce Poradny při ﬁnanční tísni o.p.s.,
je. Pokud je to ještě možné, vyrovnejte svůj dluh vůči bytovému
tel: 411 135 200
družstvu.

Evropská unie podporuje krizové řízení a mezistátní spolupráci složek IZS

M

imořádné situace neznají hranic a proto je
při jejich řešení v příhraničních oblastech nezbytná úzká
součinnost a spolupráce. To
může být v řadě případů, kdy
zpravidla není času nazbyt,
velmi obtížné. Je zde jazyková
bariéra, rozdílné právní prostředí, jiné technické vybavení,
někdy i odlišně stanovené postupy a odpovědnost a celá
řada dalších faktorů, které
mohou potřebnou součinnost
značně zkomplikovat. Výše
uvedené problémy je vhodné
překonat či minimalizovat dříve, než dojde k mimořádné
situaci. Vzájemné předávání
dat a zkušeností, společné
postupy při plánování a dobře
nastavená komunikace mezi
českou a německou stranou,
mohou významně zefektivnit

řešení mimořádných událostí
a krizových situací na obou
stranách hranic.
Například ve vztahu k problematice přeshraničních účinků průmyslových havárií je
poměrně důležitou oblastí i modelování průběhu úniku nebezpečných látek do ovzduší
a včasné informování obyvatelstva v ohrožených oblastech.
Z hlediska mezinárodních závazků je v této souvislosti nutné
zmínit „Úmluvu o účincích
průmyslových havárií přesahujících hranice států“, publikovanou pod č. 58/2002 Sb.m.s. a č.
32/2011 Sb.m.s. Tato úmluva
je v plném rozsahu promítnuta
do zákona č. 59/2006 Sb.,
o prevenci závažných havárií,
ve znění pozdějších předpisů.
Co nejpřesnější určení intenzity
úniku nebezpečných chemic-

kých látek ve skutečné situaci
a v reálném čase je důležitým
předpokladem efektivního zásahu. Likvidace takových typů
havárií vyžaduje co nejrychlejší
eliminaci zdroje jejich úniku,
který je nutné především přesně lokalizovat a reálně stanovit možná ohrožení. To má
v příhraničních oblastech svá
speciﬁka. Z hlediska potřeb
přeshraniční spolupráce jsou

potencionální rizika havárií
chemických podniků společná Ústeckému kraji a příhraničním oblastem Saska.
Především na české straně
hranic je v této oblasti několik
objektů, ve kterých se nacházejí vybrané chemické látky
a přípravky v poměrně velkém
objemu. Vzájemné a včasné
předávání aktuálních dat, společné plánování a průběžná

komunikace mezi českou a saskou stranou významně přispívají k účinnému řešení těchto
mimořádných situací na obou
stranách hranice.
Jako vhodná platforma pro
rozvoj této meziregionální
spolupráce slouží program
Evropské unie „Cíl 3/Ziel 3“
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko
v rámci Evropského fondu
pro regionální rozvoj (ERDF).
V rámci tohoto programu je
možné získat ﬁnanční podporu
EU na přeshraniční projekty
nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální.
V otázkách týkajících se mezistátní součinnosti v oblasti
krizového řízení a IZS je aktuálně realizován projekt
„PORTÁL“, zaměřený na podporu krizového řízení při
mezistátní součinnosti.
Na jeho realizaci se podílí
jako vedoucí partner Ústecký

kraj a dále projektoví partneři,
kterými jsou: AKADEMIE
o.p.s., krajské ředitelství Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Fraunhofer-Institut
für Verkehrs-und Infrastruktursysteme a Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge,
Landratsamt.
Veřejnost tak získá možnost
rozšířeného přístupu k aktualizovaným informacím o možných druzích ohrožení, jejich
rozsahu a předpokládaném vývoji, včetně rad, jak se za dané
situace optimálně zachovat.
Dále občané na portálu naleznou i informace o aktuální
dopravní, bezpečnostní a energetické situaci, které jim
usnadní jejich každodenní rozhodování, při řešení různých
situací a problémů.
Marcel Kucr
(KÚ Ústeckého kraje)
a Vladimír Klaban
(Akademie, o.p.s.)
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Vydařený advent na Novém Hradu
Jimlín - Stovky lidí navštívily
v sobotu 10. prosince zámek
Nový Hrad v Jimlíně na Lounsku. Tradiční oslava adventu
nabízela stánky s vánočním zbožím, pochoutky slané i sladké,
svařené víno a medovinu, vánoční zvyky, peklo s čerty, show
Dády Patrasové, rozsvícení vánočního stromku a velkolepý
ohňostroj – to všechno a mnoho
dalšího zahrnoval program
v areálu zámku, kde příchozí
přivítala i hejtmanka Ústeckého
kraje Jana Vaňhová. Vždyť Nový
Hrad je majetkem Ústeckého
kraje!
„Jsem ráda, že se z Adventu
na Novém Hradu stala naše
nová tradice, která má své
kouzlo a přiláká každoročně

mnoho lidí z celého Ústeckého
kraje,“ řekla hejtmanka, která
strávila na zámku celý den.
Nakupovala vánoční výzdobu,
povídala si s lidmi a předala

šek s finančním příspěvkem
jimlínskému útulku pro opuštěná zvířata. Peníze byly vybrány v rámci dobrovolného
vstupného od návštěvníků akce

Radní Jana Ryšánková tvrdí:
Ministerstvo v náhradní rodinné péči zaspalo

Radní Jana Ryšánková (vpravo) na snímku s ředitelkou mateřského Matýsek v Roudnici n. L. Ivetou Fidlerovou

P

racovní skupina pro Rodinnou politiku, sestavená pro
aktualizaci Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji, se sešla na krajském úřadě v pondělí 12. prosince. Organizátorka setkání
Lenka Černá z Dobrovolnického
centra v Ústí nad Labem pozvala
i radní pro sociální oblast Janu
Ryšánkovou. Hlavním tématem
schůzky byly navrhované změny
v oblasti náhradní rodinné péče,
z pera Odboru rodinné politiky
Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR (dále MPSV). Některé
návrhy rozproudily čilou diskusi,

zejména budoucnost kojeneckých ústavů v souvislosti se
specifikou ústeckého regionu,
nový koncept náhradní rodinné
(pěstounské) péče, obtížná situace mateřských a rodinných
center v obcích a jiné. Účastníci
se shodli na tom, že v diskusi
je třeba pokračovat a pozvat na
další kolo rovněž předkladatele
legislativních změn z MPSV.
Protože většina členů pracovní
skupiny pochází z terénních
sociálních služeb, byly otevřeny
i otázky jejich budoucnosti v regionu. Dlouhodobě je ohrožuje
situace ve státním rozpočtu, tj.

nedostatek financí na provoz
a náhlý konec financování evropských projektů ze strany příslušného ministerstva.
Změny v oblasti péče o ohrožené děti, které MPSV navrhuje,
jsou v mnoha případech diskutabilní. Začátek života dítěte
v kojeneckém ústavu určitě není
pro jeho ranný rozvoj optimální,
ale i v našem kraji je počet tzv.
obtížně umístitelných dětí do
rodin, bohužel, vysoký. Jde o děti zdravotně postižené, ze sociálně slabých rodin nebo s rodiči závislými na návykových
látkách, které jsou většinou
osvojovány zahraničními manželskými páry. „Náš kojenecký
ústav v Mostě určitě nenaplňuje
hrůzostrašné představy ministerských úředníků o ústavních
zařízeních pro děti, naopak
s malými skupinkami děti v jednotce, a jednou až max. třemi
tetami, které dítě pozná, se
v možných podmínkách snaží
navodit atmosféru podobnou
rodině. Ukončení činnosti těchto
zařízení je hudbou budoucnosti,
protože si v dnešní realitě nedovedu představit, jak ministerstvo
získá takový počet pěstounů
a osvojitelů, aby v ústavní péči
nemuselo již zůstat žádné dítě“,
říká Jana Ryšánková, která další
setkání s představiteli MPSV
přislíbila zorganizovat. Budoucnost rodinných a mateřských
center bude také tématem příští
schůzky.

při vstupu. Celkem se vybralo
přes 16 tisíc korun. Každý
příchozí navíc dostal při vstupu
něco málo pro zahřátí a také
perníček na uvítanou.

Areál zámku nabízel celou
řadu stánků s nejrůznějším
zbožím, staročeskou kuchyni,
peklo s čerty, kde seděl opravdový lucifer, výstavu vánočních

dekorací a betlémů, pohádky
pro děti, vystoupení kejklířů,
gotické muziky, medvědů,
cvičené opičky. Každý si přišel
na své.

Dvanáct cen od spokojených zákazníků
Ústí nad Labem - Ceny, o nichž
rozhodují spokojení zákazníci
a uděluje je o. s. Sdružení českých spotřebitelů (SČS), byly
předány na ústeckém hejtmanství. Dvanáct nositelů Ceny je
z pěti okresů kraje.
Z několika desítek nominovaných, kteří dostali hlasy a návrhy
od spokojených zákazníků z Ústeckého kraje, vybrala odborná
komise dvanáctku nejlepších.
U slavnostního dekorování vítězů
byli člen krajské rady Petr Jakubec, předseda sociálního výboru
krajského zastupitelstva Petr Husák (zároveň předseda komise)
a ředitel SČS Libor Novák.
Cena spokojeného zákazníka
od Sdružení českých spotřebitelů se uděluje v našem kraji již
po jedenácté a právě Ústecký
kraj byl pilotním regionem

„ceny“; dnes je do soutěže
zapojeno šest krajů ČR. Ti nejlepší prodejci a poskytovatelé
nejrůznějších služeb získávají
certifikát kvalitního prodeje
a vzorných služeb. Až do konce
roku 2013 mohou vyvěsit ve
svých obchodech či provozovnách zmíněný certifikát a logo
Ceny. Obojí prokazuje vysokou
úroveň prodeje, kvalitní, odborné a ochotné služby, srozumitelně deklarovanou jakost
a spolehlivost zboží a výrobků
a nakonec i příjemné prostředí.
Dvanáctka oceněných
(bez dalšího určení pořadí):
Petr Hladík - Jízdní kola,
opravy a prodej, Děčín
BALAX s. r. o., Teplice, velko
i maloobchod s barvami, laky

a stavebním materiálem
Čečrle - Střecha s.r.o., Proboštov, stavební klempířství
Jiří Zajíček - UŠÁK, Dubí, silniční a odtahová služba
Tomáš Klíma, Teplice, opravy
elektromotorů
Jaroslava Lindová, prodej květin, Ústí nad Labem - Severní
Terasa
ELEKTROŠROT a. s., nakládání s odpady, Teplice
Pekárna Chabařovice s. r. o.
- pekařství
Kadeřnictví Eva, Litvínov
František Vrhel - DRACO,
Ústí n. L. - instalace alarmů,
bezpečnostních fólií a autoalarmů
Jiří Hořák - Restaurace Křižanov, Hrob - hostinská činnost
Pekařství u Stolínů v. o. s. pekařství, Louny.

Představujeme samosprávu a státní správu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, zvolené
ve volbách v říjnu roku 2008, má 55 členů,
jeho zasedání jsou veřejná. Výkonným
orgánem je Rada Ústeckého kraje s 11
členy, kteří byli zvoleni ze zastupitelů. Kraj
reprezentuje a navenek zastupuje hejtman.
Výkon veřejné správy v rámci kraje zajišťuje krajský úřad.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje vykonává samosprávu, je mu ze
zákona vyhrazeno předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů,
vydávat obecně závazné vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj území
podle zásadních strategických dokumentů, které rovněž vytváří,
rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet kraje,
zřizovat a rušit příspěvkové organizace a další činnosti.
Radu Ústeckého kraje zvolilo zastupitelstvo. Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu
své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Radu tvoří hejtman,
zástupci hejtmana a další členové rady. Počet členů rady stanovuje zákon o krajích a je odvozen od počtu obyvatel – v Ústeckém
kraji je členů rady jedenáct.
Hejtman zastupuje kraj navenek. Hejtmana zastupuje náměstek
hejtmana. Hejtmana a náměstky volí zastupitelstvo z řad svých
členů, zastupitelům také odpovídají za výkon své funkce.
Ředitel stojí v čele krajského úřadu a je zaměstnancem kraje.
Je odpovědný hejtmanovi za plnění úkolů svěřených krajskému
úřadu v samostatné a přenesené působnosti. Účastní se zasedání
zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.

SAMOSPRÁVA

STÁTNÍ SPRÁVA

ÚSTECKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE

Vedení krajského úřadu

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

Milan Zemaník, ředitel

Jana Vaňhová, hejtmanka
Legislativa, vnější vztahy,
krizový management

Pavel Kouda,

Arno Fišera,

Ekonomika, zdravotnictví,
příprava a realizace projektů,
správa Fondu hejtmanky

Životní prostředí
a zemědělství,
územní plán, hospodářství

zástupce a náměstek

náměstek

René Budjač

Petr Jakubec

Investice, majetek

Školství, mládež a sport

Jana Ryšánková

Jiří Šulc

Sociální věci, kultura
a památková péče

Doprava a silniční
hospodářství

Radek Vonka

Martin Klika

Regionální rozvoj,
cestovní ruch

Neuvolněný radní

Jan Čermák

neobsazeno

Neuvolněný radní

Aleš Konopásek,

Jaroslav Pikal,

zástupce

zástupce

Monika Zeman, zástupce
Odbory KÚ
• Kancelář hejtmana
• Kancelář ředitele
• Legislativně právní
• Ekonomický
• Majetkový
• Územního plánování
a stavebního řádu
• Životního prostředí
a zemědělství
• Interního auditu
• Školství, mládeže
a tělovýchovy
• Strategie přípravy
a realizace projektů

• Informatiky
a organizačních věcí
• Investiční
• Regionálního rozvoje
• Dopravy a silničního
hospodářství
• Správních činností
a krajský živnostenský
úřad
• Sociálních věcí
a zdravotnictví
• Kontroly
• Kultury
a památkové péče
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Ústecký kraj: Ohlédnutí za rokem 2011
LEDEN

• Tři hodiny po půlnoci se v chomutovské porodnici narodil
1. ledna Vladislav Soukup – první občánek ÚK roku 2011.
Jeho maminka dostala o pár dní později od hejtmanky Jany
Vaňhové šek na 15 000 Kč.
• Projekt na
zvýšení turistického ruchu
Brána do Čech
získal první cenu na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour
v Brně. Úspěchy zaznamenal kraj i na řadě dalších veletrhů a specializovaných soutěžích
se svými mapami, tištěnými průvodci a dalšími propagačními
materiály.
• Výtěžek z osmého reprezentačního plesu kraje v Děčíně
ve výši 145 500 Kč připadl onkologickému centru Masarykovy
nemocnice v Ústí.

ÚNOR

• Prvních sedm středních škol kraje získalo certiﬁkát Páteřní
školy. Budou jej mít nejprestižnější zařízení s prostupností studia, vysokou kvalitou výuky, s moderními prostory a alespoň
s 800 žáky.
• Ve Velemíně
se s tamními občany
setkala
hejtmanka a informovala
je
o postupu výstavby D8, o objízdných trasách
a nebo eliminaci
zdravotních rizik pro občany
z nadměrné dopravy.
• V Terezíně začala oprava prvních historických objektů zařazených do projektu Terezín – město změny. Participuje na něm
i ÚK, dotace od ministerstva kultury přesáhnou půl miliardy
korun.

BŘEZEN

• Prvního března zahájila vysílání webová televize Ústeckého
kraje (www.u-tv.cz). Přináší nejaktuálnější reportáže z dění
v kraji a mohou do ní přispívat i běžní občané.
• Šest dobrovolníků převzalo od
kraje a Dobrovolnického centra UL
ceny za prospěšnou činnost, tzv.
Křesadla.
• V krajské soutěži
webových
stránek Zlatý erb 2011 vyhrály mezi obcemi s nejkvalitnějšími
informacemi stránky Libochovan, v kategorii měst zvítězily
Litoměřice.
• Na průmyslové zóně Triangle začal stavět nový závod velký
investor Solar Turbines, součást koncernu Catterpilar. Přijal
také první, většinou manažerské pracovníky.

KVĚTEN

• Na krajském úřadu byl Den otevřených dveří, tentokrát
určený především mladým lidem a školákům. Zúčastnili se
vědomostní soutěže Po stopách praotce Čecha o pěkné ceny.

• Společnost UNIPETROL předala ÚK na základě podepsané
smlouvy o spolupráci částku 2 miliony korun na akce související s rozvojem regionu.
• Tradiční Novohradská pouť a Zámecká slavnost přilákala
na zámek Nový Hrad v Jimlíně stovky návštěvníků. Majitelem
zámku je náš kraj.

ČERVEN

• Zákonem č. 283/1991 ČNR byla 21. 6. 1991 zřízena Policie
České republiky. Dvacetiletí činnosti vzpomenuli policisté
Ústeckého kraje. Při setkání na krajském úřadu ocenil zástupce
hejtmanky Pavel Kouda práci členů Policie ÚK.
• V Ústeckém
kraji pobývali
tři dny členové
komise ENVE,
která je součástí
Výboru regionu
a poradním orgánem EU v oblasti energetiky
či ochrany životního prostředí.
Do kraje je pozvala členka ENVE Jana Vaňhová.
• V Teplicích byla předána do užívání rekonstruovaná budova
Konzervatoře Teplice, p.o. Z nákladů 103 milionů Kč byla
podstatná část z ROP Severozápad.
• Na Dnu záchranářů se v Mostě představily všechny složky
IZS ÚK. Hasiči, záchranáři, policie nebo dobrovolní hasiči
tady dostali od kraje dary za více než 8 mil. Kč.

ČERVENEC

• Na labském nábřeží v centru Ústí n. L. bylo zprovozněno
dopravní protipovodňové opatření na silnici I/30. Povodňová
hráz přišla na 600 milionů korun z prostředků SFDI.

• V domově pro seniory Městského ústavu sociálních služeb
v Jirkově zemřela 22. 7. ve věku více než 107 let paní Marie
Třešňáková, nejstarší občanka kraje a ČR.
• Za účasti 160 závodnic a podpory ÚK se ve Šluknovském
výběžku jel 24. ročník mezinárodního cyklistického závodu
Tour de Feminin.

SRPEN

• Zahájen byl také druhý ročník projektu Atletika pro děti,
které soutěží v netradičních disciplínách. V r. 2011 bylo rozděleno 6 atletických sad školám a sportovním oddílům.
• Zastupitelstvo kraje rozhodlo o rozdělení dotací na nejrůznější programy vyhlášené ÚK. V roce 2011 bude podpořeno
několik set projektů celkovou sumou 64 mil. Kč.

• Masarykova nemocnice v Ústí n. L. představila veřejnosti
nově otevřený provoz stanice jednodenní chirurgie. Mimochodem: V září to byly 3 roky, co v MNUL zahájila činnost
neinvazivní, tedy šetrná robotická chirurgie s roboty da Vinci.
• Byla otevřena
nová hala pro
výuku truhlářů
na Střední škole
řemesel a služeb v Děčíně.
Ústecký kraj na
výstavbu věnoval 39 milionů
Kč.
• V rámci veletrhu
Zahrada
Čech byly v Litoměřicích vyhlášeny nejlepší potravinářské
výrobky a regionální potraviny Ústeckého kraje pro rok 2011.
Staly se běžnou součástí nabídky nakupujícím.
• Za 47 milionů Kč byl kompletně zrekonstruován unikátní
bezúdržbovou technologií most na silnici II/250 ve správě
kraje na katastru obce Výškov na Lounsku.

ŘÍJEN

• Na strategické průmyslové zóně Triangle má v současnosti
výrobní haly pět společností: Hitachi, Panasonic, Gestamp,
Solar Turbines a Johnson Controls, v září projevil zájem
i čínský investor Xi´an Putian Antenna, v říjnu také společnost
Pannatoni.
• Ústecký kraj z rozpočtu zakoupil pro svoji příspěvkovou
organizaci ZZS deset nových sanitek VW pro 9 výjezdových
pracovišť v kraji v celkové hodnotě 20 milionů korun.

• Ve dnech 18. - 20. října byl na pracovní návštěvě Ú
Ústeckého kraje prezident ČR Václav Klaus s chotí Livií. Hosté
byli na dvaceti místech kraje, mj. na Děčínsku, v ústecké
nemocnici, u zahájení provozu předávací stanice plynovodu
v Brandově nebo v Žatci.

LISTOPAD

DUBEN

• V dubnu odstartovaly druhé Severočeské farmářské trhy,
a to v Ústí, Mostu a Chomutovu, později se přidaly i Teplice,
Kadaň a Jirkov.

ZÁŘÍ

• Vesnicí roku
našeho
kraje
za rok 2011 se
stala Nová Ves
v Horách z Mostecka a získala
nejen Zlatou stuhu, ale také významnou ﬁnanční dotaci.
• RÚK projednala v srpnu balíček legislativních změn, které
mají pomoci řešit sociální napětí na území Ústeckého kraje.
Poněvadž vláda ČR jej později nevzala na vědomí, proběhla
na podzim podpisová petice na podporu Ústeckého balíčku.

• Ve 4. ročníku ankety Dopravce roku 2011 zvítězila u cestujících společnost Dopravní podnik Chomutova a Jirkova,
titul odborné poroty obdržel BusLine ze Semil. Do ankety se
zapojilo 3 300 hlasujících.
• Na Krajském úřadě se uskutečnil už 5. ročník Veletrhu komunitárních programů o využívání evropských peněz třeba pro
neziskové a humanitární organizace.
• Absolutní vítězkou
44. ročníku Virtuosi
per musica di pianoforte v Ústí se stala
N. Schwamová z ČR
z 30 pianistů z 9 zemí.
Jednu z nejvýznamnějších uměleckých
akcí na území kraje pořádala ZUŠ E. Randové, p.o.

PROSINEC

• Podle průzkumu společnosti STEM/MARK si 68 % občanů
kraje myslí, že vyhrocená situace na Šluknovsku zůstane stejná
nebo se dokonce zhorší.
• Oblíbené vlakové spojení mezi Děčínem a Drážďany, které po celý den
zajišťují na sebe navazující regionální vlaky je
od roku 2010 posíleno
o přímý vlak z Ústí nad
Labem, který pohodlně odvážel i o adventu návštěvníky na
vánoční trhy v Drážďanech, ale také v Königsteinu a Pirně.
• Nejvyšší představitelka Ústeckého kraje se 15. 12. zúčastnila
93. plenárního zasedání Výboru regionů v Bruselu, na které
dorazili i další hejtmani z ČR. Mimo jiné se projednávaly
také energetika, podpora zemědělských produktů či integrace
Romů.
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Gratulanti u stoleté paní Marie Kloudové
Litvínov - Janov - V Domově pro seniory
v Litvínově - Janově se v pátek
9. prosince dožila sta let paní
Marie Kloudová. Mezi prvními předala kytici
jubilantce
hejtmanka Jana
Vaňhová a pak
spousta dalších
gratulantů. Marie Kloudová
se narodila 9. prosince 1911
v rakouském Weidenu. Dětství
ale prožila ve starém Mostě.
Po válce, kdy pobývala v Praze,
se dostala znovu sem na sever
Čech, na Mostecko. Její manžel
ani syn již nežijí, ale jubilantka
má dvě vnučky a dvě pravnoučátka – Evičku a Adámka, kteří
byli také na oslavě jubilea.
Paní Marii Kloudové přišli
do domova seniorů, které patří

pod příspěvkovou organizaci
Ústeckého kraje Domovy sociálních služeb Litvínov, poblahopřát k významného životnímu jubileu také radní kraje
pro oblast sociálních služeb
Jana Ryšánková, předseda
krajského zastupitelského sociálního výboru Petr Husák,
představitelé města a další gratulanti. Paní Marie Kloudová
žije v janovském domovu už tři
a půl roku.

Navrhněte osobnost na Cenu hejtmanky!
Ústecký kraj - Krajské zastupitelstvo schválilo návrh, aby
se každoročně oceňovaly osobnosti, které významným způsobem přispěly k rozvoji regionu. Ústecký kraj proto vyzývá
obyvatele, aby začali na krajský
úřad zasílat své návrhy výjimečných lidí k ocenění. Hlavním
kritériem při výběru bude
spjatost jejich činnosti s Ústec-

Rekordní sledovanost webové
televize Ústeckého kraje
Ústecký kraj - Více než
1 400 000 přehraných videí – takovou sledovanost zaznamenala
webová televize Ústeckého
kraje od svého spuštění. Vlastní
televizi provozuje Krajský úřad
Ústeckého kraje od 1. března
2011. Zájem o videa je z celé
České republiky, ale také ze
zahraničí. Měsíčně si diváci na
internetové adrese www.u-tv.cz
přehrají přes 150
tisíc videí.
„Takovou sledovanost nikdo
z nás nečekal. S výsledky jsme
nadmíru spokojeni. Jsme rádi,
že obyvatelům kraje a jeho
návštěvníkům poskytujeme kvalitní informační servis a že je
o něj takový zájem ,“ říká Jana
Vaňhová, hejtmanka Ústeckého
kraje. Hlavním cílem zprovoznění webové televize bylo právě
zvýšení povědomí o Ústeckém
Pála, EBIT

Všechno
možné

Sběratel
českých
lidových
pohádek

Předložka

kraji. Nejvíce si videa přehrávají
obyvatelé samotného kraje, ale
zájem je i z ostatních krajů ČR.
Zajímavostí je přetrvávající
zájem o videa U-TV z Karvinska a Moravskoslezského kraje.
Mnoho diváků je také třeba
z Tábora, Brna a samozřejmě
Prahy. Tento zájem možná
signalizuje, že webovou televizi
sledují potenciální návštěvníci
Ústeckého kraje,
že se o kraj
zajímají a v turistické sezóně
se zde objeví. Webová televize
má tu výhodu, že ji lze sledovat
kdykoli a odkudkoli. Nikoho
tedy nepřekvapí, že tisíce videí
byly přehrány i za hranicemi
samotné České republiky –
v Německu, Velké Británii,
Rusku, na Slovensku a zájemci
se našli i v Rakousku, Irsku
nebo Nizozemí.

Fakulta
informačních
technologií

A (lat.)

Jméno
herečky
Boudové

Výkvět

kým krajem. V roce 2012 se
Cena hejtmanky udělí poprvé.
Vznikne tak nová tradice, která
upozorní na výjimečné a obdivuhodné aktivity a činy obyvatel
kraje. Cena bude udělována
fyzickým osobám bez ohledu
na věk.
Občané mohou navrhovat své
tipy v pěti kategoriích: regionální rozvoj, sociální a zdravotní
oblast včetně záchrany lidského
života, věda a výzkum, kultura,

sport. V každé oblasti vybere
Rada a Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě zaslaných
návrhů osobnosti, které si
Cenu hejtmanky slavnostně
převezmou. Každý oceněný
obdrží kromě pamětního listu
také ﬁnanční odměnu ve výši
100 tisíc korun. Více informací
o tom, jak provést nominaci
zajímavé osobnosti, najdete
na webových stránkách kraje
www.kr-ustecky.cz.

Ústecký kraj - Již po desáté
bude možné nominovat dobrovolníky na prestižní cenu Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci.
Toto krajské ocenění převezme
v březnu příštího roku šestice
dobrovolníků. O koho
půjde, to může ovlivnit
každý z vás.
Vybírat
osoby významně pomáhající
svému okolí a účastnící se
dobrovolnických aktivit v Ústeckém kraji můžete až do
31. ledna. Stačí poslat svůj
tip do ústeckého Dobrovolnického centra v ul. Prokopa
Diviše 5 (Tel./fax: 475 216 684,
jirina.gasserova@dcul.cz.) Od

Silnější
tyč

Hrdina

Nejmenší
liška světa

Record
(zkr.)
Směnná
hodnota

Evropská
norma

roku 2002 získalo „Křesadlo“
v Ústeckém kraji pětapadesát
dobrovolníků. Další ocenění,
za zásluhy v letošním roce,
bude svým způsobem ještě
o něco významnější – rok 2011
je totiž vyhlášen Evropským
rokem dobrovolných
činností
na podporu
aktivního
občanství.
Generálním partnerem akce je
i tentokráte společnost Knauf
Insulation, jež dlouhodobě podporuje občanský sektor na
Ústecku a Teplicku. Akce probíhá pod záštitou velvyslanectví
USA v Praze a náměstka hejtmanky Ústeckého kraje Arna
Fišery.
Dětský
pozdrav
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ež se podíváme na nový
fotokvíz, prozradíme vám
správnou odpověď z minulého
– jednalo se o hrázděnku
č.p. 7 v obci Velká Černoc
na Žatecku. Na dárky se mohou těšit tři vylosovaní výherci:
Ivana Müllerová z Mostu,
František Šindler ze Žatce
a Hana Vorlíčková z Ústí nad
Labem.
Na této fotograﬁi je malebná
drobná barokní stavbička pavilonu, který původně sloužil
jako čajový salon jižních zahrad jednoho ze zámků nacházejících se v našem kraji. Jeho
vlastníku – obci – byla z krajského Programu na záchranu
a obnovu kulturních památek

Ústeckého kraje poskytnuta
dotace na obnovu pláště objektu (fasáda, okna, střecha)
ve výši 314 tis. Kč, přičemž
celkové náklady na vzhlednou
obnovu přesáhly částku 660
tisíc korun. Poznáte, kde se
tento čajový pavilon nachází
a ke kterému patří zámku?
Správné odpovědi můžete zasílat do středy 18. ledna 2012
na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48,
400 02 Ústí nad Labem nebo
na e-mail: ticha.a@kr-ustecky.cz. Heslo: Fotokvíz. Nezapomeňte i do mailu napsat
svou adresu pro případné zaslání výhry.
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Kulturní pozvánky
OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH
Vánoční výstava, až do konce
ledna 2012. Vánoce ve dřevě II,
do 8. 1. Dřevořezby Vladimíra
Cejnara.
SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH
Současná česká ilustrační
tvorba, do 5. 2. Výstava je
sondou do této oblasti a zároveň
potvrzením, že přes všechny společenské změny je dětská kniha
živým organismem.
REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH
Kniha a její odraz v ilustraci,
jízdárna, do 29. 1. Výstava bude
prezentovat knihy a časopisy
ze sbírek knihovny teplického
muzea z období nástupu k moderní knize.
OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Pečeme na Vánoce, do 29. 1.
Mikulášské a vánoční pečivo,
formy a formičky, vykrajovačky
a recepty.
Ladislav Novák – kapitán fotbalové jedenáctky z Chile 1962,
do 5. 2. Výstava k nedožitým 80.
narozeninám lounského rodáka
a jednoho z nejlepších fotbalových obránců světa.

T
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SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA V ÚSTÍ N. L.
Ruční papír – inspirováno
přírodou, do 10. 1. Výstava ve
spolupráci s o. s. Dílna ručního
papíru a Irenou Štyrandovou
(W. Churchilla 3).
Kouzlo Vánoc, do 9. 1. Výstava
žáků výtvarného oboru ZUŠ Evy
Randové (V. Hradební 49).
GALERIE MODERNÍHO
UMĚNÍ V ROUDNICI N. L.
Pocta Miloši Saxlovi (Z cyklu
Genius loci), do 16. 1. ve foyer.
Pocta k nedožitým devadesátinám
prvního ředitele zdejší Galerie
moderního umění.
Miloš Alexander Bazovský /
Lidé, země, věci – do 22. ledna.
OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Vánoce v muzeu, do 8. 1. Čtyři
desítky skříňkových a skříňových
betlémů od konce 18. století až
po díla z dob nedávných.
Řecký Athos, do 28. 1. Obrazy
a fotograﬁe z pravoslavných
klášterů.
GALERIE VÝTVARNÉHO
UMĚNÍ V MOSTĚ
Magma světlo poutníka, do
10. 2. Výstava obrazů Vladimíra
Nováka v děkanském chrámu
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Mostě.

Křížovka o ceny
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Nominujte dobrovolníky
na cenu Křesadla!
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národa

Zisk před
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a zdaněním

Fotokvíz

Velký
shluk
hmoty

ajenka naší listopadové
křížovky: Kde se využívají
chirurgické roboty da Vinci (?).
Pokud jste poslali její správné
znění a odpověděli, že roboty
slouží např. v ústecké Masarykově nemocnici při šetrných,
tedy neinvazinvních operacích
(urologie, gynekologie, ORL
a další) a také na jiných místech
v ČR, pak jsme vás zařadili
do losování o ceny. Ty dostanou Marie Dulhajová z D.
Poustevny, Jitka Petržílková
z Loun, Jaroslav Dvořák z H.
Jiřetína, Lenka Brostíková
z Ústí n. L. a Blanka Králíč-

ková z Litoměřic. Věcné ceny
dostanou výherci poštou brzy
po Novém roce. I tato křížovka
má v tajence otázku, na níž
naleznete odpověď v některém
z našich článků. Pošlete nám
nejen tajenku, ale i odpověď!
Vaše maily a „koresponďáky“
čekáme do středy 16. ledna
2012. Adresa: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odd. tiskových
informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n. L.,
elektronicky na sebesta.z@
kr-ustecky.cz. Přidejte heslo
„Křížovka“; i v mailech uvádějte úplnou adresu!
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