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Loupež v Peruci
objasněna

– v investicích dokončení
ÚSP Jiříkov

– poděkování policistům
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Bilancujeme a díváme se dopředu
s hejtmankou Janou Vaňhovou

www.kr-ustecky.cz

Záměr zrušit
kojenecké ústavy?
Byli jsme v tom mosteckém
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Začal rok 2012: prvním novorozencem byl Sebastian

Nepropadejme
skeptickým náladám!
R
ok se s rokem sešel,
a kdybychom měli za rokem s letopočtem 2011 udělat tlustou čáru, pak by byl
seznam akcí nad ní hodně
dlouhý. Na to, jaký byl loňský
tom pro Ústecký kraj, jsme
se zeptali hejtmanky Jany
Vaňhové.

* Co zásadního, podle vás, přinesl rok 2011 pro Ústecký kraj?
Rok to byl skutečně velmi
bohatý na řadu významných
událostí. Pro mě osobně loňský rok charakterizovala
skutečně reálná naděje, že se
v našem kraji konečně daří
dosáhnout obratu v některých citlivých oblastech. Jde

například o řešení problematiky nepřizpůsobivých občanů, kde Ústecký kraj místo
vlády připravil potřebné novely zákonů, rýsuje se reálný
termín dokončení dálnice D8
přes České středohoří a daří
se nám získávat i další nové
investory pro průmyslovou
zónu Triangle, tedy vytvářet
nová pracovní místa.
Osobně jsem měla velkou radost z vydařené několikadenní návštěvy pana
prezidenta Václava Klause
v Ústeckém kraji, který se
živě zajímal o naše problémy
a vyjádřil nám podporu při
jejich řešení.
Pokračování na str. 5

Cena hejtmana letos premiérově

K

rajské zastupitelstvo schválilo návrh, aby se každoročně oceňovaly osobnosti, které
významným způsobem přispěly
k rozvoji regionu. Ústecký kraj
proto vyzývá obyvatele, aby na
krajský úřad zasílali své návrhy výjimečných lidí k ocenění. Hlavním kritériem při výběru bude spjatost jejich činnosti
s Ústeckým krajem. V roce 2012
se Cena hejtmana 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.

Až do konce února mohou občané navrhovat osobnosti 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 hejtmana 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.

Rodiče prvního občánka našeho kraje roku 2012 spolu s hejtmankou Janou Vaňhovou a jejím náměstkem Arnem Fišerou

P

rvním miminkem narozeným v roce 2012 na území Ústeckého kraje se stal
Sebastian, který spatřil světlo světa hned v první minutě Nového roku v porodnici
Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem. Chlapeček měřil
49 centimetrù a vážil 3,5 kilogramu. Mamince Petře Michlerové

a jejímu manželovi, tatínkovi
malého Sebastiana, přišli poblahopřát k novému přírůstku do rodiny Jana Vaňhová
a její náměstek Arno Fišera.
Ústeckou porodnici navštívili
už v úterý 3. ledna.
„Rodičům Sebastiánka přeji
především zdraví, aby jim
miminko pěkně rostlo a dělalo jen

Úspěch na brněnském Regiontouru

Bránou do Čech rovnou
do Ústeckého kraje

Malý Sebastian v náruči Jany Vaňhové.
V pozadí Radek Scherfer, předseda
představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Brněnský veletrh cestovního
ruchu Regiontour, jenž byl letos
ve dnech 11. – 15. ledna, je tradičním místem setkávání a propagace krajů České republiky.

a úpravě odpovídající jednotlivé destinaci. Návštěvníci si tak
mohli vybrat materiály, mapy
a průvodce přesně podle místa,

Ústecký kraj tentokrát přijel
do Brna s novým stánkem, který je v designu odpovídajícím
projektu Brána do Čech. Každá
za čtyř stran je tak v barvě

radost, a také štěstí, bez kterého
by to samozřejmě nešlo,“ prozradila hejtmanka, která sama
se také narodila na Nový rok.
Dvoudenního chlapečka si po
předání darů a pamětního listu
pochovala. „Doufám, že počet
dětí, které se narodí v Ústeckém
kraji, bude v letošním roce
stoupat,“ přeje si Jana Vaňhová.
Manželé Michlerovi navíc ještě
od Ústeckého kraje dostanou
15 tisíc korun na nákup dětského
oblečení. Malé slavnosti byli
přítomni také vedoucí pracovníci odštěpného závodu MNUL
i Krajské zdravotní, a.s.

které chtějí navštívit, nebo pro
celý kraj.
Pokračování na str. 7

9. reprezentacní
ples Ústeckého kraje
3. bŉezna 2012
od 20.00 hodin
v Mėstském divadle Chomutov

Moderuje Tėžkej Pokondr,
hosty doprovodí orchestr Felixe SlováĀka.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

VSTUPENKY:

hlavní sál 400 Kč
ostatní prostory 300 Kč

Lze zakoupit od 20. 2. 2012 v pokladně
Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel. 475 657 414
nebo v Městském divadle Chomutov, tel. 474 620 801

Vstup pouze ve společenském oděvu

Jak dál na Šluknovsku
Na jednání ke kulatému stolu pozvala na středu 25. ledna
hejtmanka představitele měst
a obcí ze Šluknovska a zástupce Úřadu práce, Policie České
republiky, Ministerstva vnitra
a Ministerstva práce a sociálních

věcí ČR, Agentury pro sociální začleňování a dalších institucí a organizací. Hlavním posláním pracovního jednání (po uzávěrce
těchto novin) bylo vytvořit užší
vzájemnou provázanost mezi všemi subjekty ve spolupráci a při

řešení problematiky extremismu v oblasti Šluknovska i celého
Ústeckého kraje. O závěrech z jednání i vývoji na Šluknovsku naleznete informace na webových
stránkách kraje i v dalším, tedy
únorovém vydání krajských listů.

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
(Stručně z 95. schůze rady dne 11. ledna (III. volebním období).

Vybavení pro záchranáře
Rada rozhodla o poskytnutí účelové investiční dotace pro
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje. Dotace ve
výši 2,2 milionu korun je určena na nákup vybavení. Za peníze bude pořízen interaktivní simulátor kritických stavů pacienta pro výcvik všech složek IZS, masážní systém pro nepřímou masáž srdce, vybavení pracovišť pro jednání krizových
štábů jednotlivých oblastních středisek, transportní ventilátor
a deﬁbrilátor.

MŮJ NÁZOR: OHLÉDNUTÍ A OČEKÁVÁNÍ

C

o byste z loňského roku
chtěl zapomenout a co
naopak ve vás vzbuzuje naděje pro právě zahájený rok?
To je naše otázka pro tři krajské zastupitele do rubriky
Můj názor.

Další certiﬁkáty Páteřní škola
Radní Ústeckého kraje rozhodli o udělení dalších dvou certiﬁkátů Páteřní škola Ústeckého kraje, a to pro školy zřizované krajem, které splnily podmínky udělení. Jedná se o Gymnázium
a Střední odbornou školu dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem
a Hotelovou školu, Obchodní akademii a Střední průmyslovou
školu v Teplicích.

Investiční dotace pro dva projekty
Rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje pro Město
Kadaň na projekt s názvem Multifunkční hřiště pro volnočasové
aktivity Kadaň a pro Město Štětí na projekt Modernizace městského koupaliště Štětí – I. část. Účelem poskytnuté dotace na spoluﬁnancování projektů veřejných žadatelů podpořených z ROP SZ pro
období 2007-2013 z rozpočtu Ústeckého kraje je nahrazení výpadku
veřejných ﬁnancí ze státního rozpočtu České republiky, ke kterému
došlo z důvodu ukončení spoluﬁnancování projektů z rozpočtu ČR.
Dotace je poskytována v maximální výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů a plně odpovídá částce, která měla být hrazena ze státního rozpočtu.

Nesouhlas s posudkem stavby u Strážek
Krajští radní se vyjádřili k doplněné dokumentaci EIA záměru
„D8 Výstavba obchvatu Strážky – Ústí nad Labem, silnice II/528“
tak, že nesouhlasí se závěry zpracovatele posudku. Důvodem nesouhlasného stanoviska v posudku je především nedostatečné
prokázání nezbytnosti realizace obchvatu v jeho aktivních variantách, včetně nejednoznačného pozitivního vlivu záměru na většinu obyvatel obce Strážky.

Poděkování

leden 2012

vidím, jak se k sobě lidé běžně
chovají, nepovažuji to vůbec za
klišé a snadný úkol. Naději ve
mně vzbuzují ti, kteří pomáhají ostatním, přestože mají sami
spoustu starostí. Všichni, kdo
pomáhají lidem s nějakým druhem postižení, dobrovolníci, kteří věnují ostatním svůj volný čas.
V dnešní úporné snaze po úsporách na všech úrovních mi tito
lidé dodávají naději, že i v těžkých podmínkách jsou schopni
dávat sílu ostatním a něco tvořit. Naději ve mě vzbuzují chytří, milí a obětaví lidé, se kterými
se při své práci i v osobním životě setkávám. Bohužel spíše mimo
politiku.

Jana Ryšánková (ČSSD),
členka Rady Ústeckého kraje
Člověk naštěstí ty špatné věci
z mysli rychle vytěsňuje, takže vzpomínám na loňský rok
celkem pozitivně. Co lze vytěsnit poměrně těžko, je agresivita některých rádoby novinářů.
Dříve to bývalo dobré řemeslo,
předpokládající alespoň slušnou znalost českého jazyka.
V okrese, ze kterého pocházím,
je místní bulvární web denně sycen lživými články s kupou špíny a psychopatické rysy autora
článků už neuniknou ani průměrnému čtenáři. Mrzí mne, že
se někdo ve snaze získat senzaci
za každou cenu, neštítí vymýšlet naprosté lži a rozsévat okolo
sebe nenávist.
Naděje ve mně vzbuzuje můj
malý synek, ze kterého bychom
chtěli s mužem vychovat slušného a citlivého člověka. Když dnes

Jiří Šulc (ODS),
člen Rady Ústeckého kraje
a poslanec Parlamentu ČR
Říká se, že člověk má zapomínat na nehezké a špatné události
a vzpomínat jen na ty pěkné chvíle. Vloni jsem měl dost nehezkých chvil a opravdu jen pár těch
hezkých. K těm nejhorším patří
docela závažné zdravotní problémy mé ženy, bezradnost našich
zdravotníků a naše dlouhotrvající

vnímání bezvýchodnosti situace.
Na to nelze jen tak zapomenout.
Zapomenout ale nemůžu ani náhodné setkání s jedním pražským neurochirurgem na mé zahraniční cestě, který po návratu
ihned mou ženu prohlédl, problém diagnostikoval a také sám
odoperoval. A svět se náhle změnil. Nicméně nelze na špatné
zkušenosti jen tak lehce zapomínat.Zasunout na dno vzpomínek
možná,ale nezapomínat. Dobro
a zlo jsou totiž jen odvrácené strany jedné mince a nejdou od sebe
oddělit. Aby člověk mohl jít životem dál vstříc nástrahám, musí
se poučit z proher. Zlo a špatnost
kolem sebe je třeba neustále pozorovat. Už můj dědeček mi říkal
“Dobře si chlapče pamatuj, kdo tě
bezdůvodně píchne párátkem do
oka ať jsi připraven příště se bránit a vrátit mu to“. Pro příští rok,
stejně jako pro všechny další, je
důležité poučit se z proher a postavit se dalším životním zkouškám. Jak říkal Jan Werich: Život
vždycky stál, stojí a bude stát za
to, aby ho člověk dožil. Ono je to
v podstatě jednoduchá věc.Tady
se člověk narodí a tady umře.
Před tím nic, za tím nic a mezi
tím málo. A i z mála se musí umět
člověk radovat. Tak si najděme
i v tom roce 2012 něco pěkného
a od škarohlídů a prudičů si nenechme kazit život.
Oldřich Bubeníček (KSČM),
zastupitel a předseda výboru
pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost
Pokud možno příjemný rok
2012, vážení čtenáři krajských

novin. Když se zamyslíme nad tím
minulým, tak nám obecně příliš
radosti nepřinesl. V celorepublikovém měřítku to byla příprava
na tvrdá úsporná opatření, která většinu občanů čekají v tomto roce. Hospodářská krize nabírala obrátky. Bohužel se nedá
zapomenout na to, že nejvíce se
stát snaží uspořit na těch potřebných a nejpotřebnějších, na dětech, na zdravotně postižených,
na důchodcích. Rád bych si řekl,
že není pravda, že se budou rušit
nejen lůžková oddělení nemocnic, ale někde i celé nemocnice,
že se budou rušit kojenecké ústavy, dětské domovy. Že hrozí zánik
vesnickým školám. Určitě bych
rád zapomenul na to, že jedinou
hodnotou, kterou dnešní společnost uznává jsou peníze a majetek. Ale ani to nejde. Pokud mám
hledat nějaký optimismu a naděje, musím je hledat v lidech. Češi
měli Přemysla Otakara II., Karla
IV., Jana Amose Komenského,
Františka Palackého, T. G.
Masaryka, Ludvíka Svobodu
a řadu dalších velikánů. Proto věřím, že vše špatné se musí v dobré obrátit. A letošní rok k tomu dá
možnost.

za objasnění perucké loupeže
T

řináct mužů a žen, členů
Policie ČR, a to z krajských
ředitelství policie Ústeckého

kraje,
Libereckého
kraje
a Královéhradeckého kraje, převzalo oﬁciálně před zastupiteli

kraje čestná uznání a věcné dary
za podíl na objasnění loupeže
vzácných obrazů v Peruci.

Zástupce hejtmanky Pavel Kouda (vpravo) ocenil také práci nprap. Petra Mazače z libereckého ředitelství Policie ČR

Dík všem vyslovila jednak
hejtmanka Jana Vaňhová,
a jednal její zástupce Pavel
Kouda. Hejtmanka mimo jiné
řekla: „V polovině listopadu
byly z pamětní síně na zámku
v Peruci na Lounsku odcizeny
vzácné obrazy slavného českého
malíře, graﬁka a sochaře Emila
Filly. Obrazy se v Peruci vystavovaly dle poslední vůle samotného výtvarníka, který mezi
lety 1946-1953 na zámku pobýval s manželkou Hanou a tvořil.
Způsobená škoda činila řádově
desítky milionů korun. Zmizely
mistrovy olejomalby ze 40. let
- Zátiší s klarinetem a košíkem
ovoce, Žena s kartami, Slepec
a Zátiší s mísami ovoce. Mám
tu čest, společně s vámi, ocenit práci policistů, kteří se podstatnou měrou zasloužili o to,
že obrazy byly zajištěny a viníci
dopadeni.“
Poděkování, čestného uznání i darů se dostalo těmto

Poděkování od hejtmanky plk. JUDr. Heleně Pšeničkové (vlevo)
policistům a policistkám:
z KŘP Ústeckého kraje plk.
Jiřímu Ferimu, plk. JUDr.
Heleně Pšeničkové, kpt. Ing.
Bc. Miroslavě Limberkové,
kpt. Bc. Jiřímu Královi, kpt.
Bc.
Přemyslu
Zahálkovi,
por. Bc. Kamilu Javůrkovi,
nprap.
Václavu
Štofčovi

a nprap. Dagmar Jiříčkové;
z KŘP Libereckého kraje kpt.
Bc. Davidu Havlovi, nprap.
Petru Mazačovi a nprap.
Milanu Nýdrlemu a z KŘP
Královéhradeckého kraje kpt.
JUDr. Ing. Petru Vlčkovi a por.
Bc. Bohumilu Jirsovi.

AKTUALITY • INFORMACE
Masopustní oslavy se vracejí do centra měst Ústeckého kraje
Letos se všichni obyvatelé kraje můžou s masopustním průvodem a oslavami setkat i v Chomutově, Mostě,
Litoměřicích a Ústí nad Labem. První
ročník masopustních oslav ve městech
kraje se ponese v klasických tradicích
a podpořil je Ústecký kraj. Nebudou
chybět stánky s občerstvením s typickými pokrmy či zabíjačkové speciality. Na náměstích budete moci nahlédnout i do tajů tradičních řemesel.
O zábavu se postarají staročeské kapely a tradiční masopustní maškary. Děti budou moci soutěžit anebo se

přidat k průvodu masek, který půjde
vždy ve 14 a 16 hodin. Masopustní trhy
začínají vždy v 9 hodin a doprovodný
program je od 13 do 17 hodin. Termíny
únorových akcí: 15. 2. Chomutov, náměstí 1. Máje; 16. 2. Most, První náměstí; 22. 2. Litoměřice, Mírové náměstí; 23. 2. Ústí nad Labem, Kostelní
náměstí.

V Ústí vznikne centrum pro stavební
obory
Sloučení Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala se
Střední průmyslovou školou v Ústí nad
Labem k 1. 9. 2012 schválilo krajské

zastupitelstvo na svém zasedání 21. prosince 2011. Nyní se ředitelé dotčených
škol dohodli na osudu dvou vzdělávacích oborů, a to aplikované chemie
a stavebnictví. Obor stavebnictví od letošního 1. září přejde pod Střední školu
stavební a technickou v Ústí nad Labem
a bude se vyučovat v místě poskytovaného vzdělávání U Panského dvora na Klíši. Vytvoří se tak centrum pro
stavební obory pod jednou zastřešující střední školou, která nabídne komplexní vzdělávání v oblasti stavebnictví. Aplikovaná chemie pak zůstává pod
nástupnickou organizací, kterou je po
sloučení Gymnázium a SOŠ dr. Václava

Šmejkala. Výše uvedené střední školy jsou příspěvkovými organizacemi
Ústeckého kraje, které jsou zapojené do
optimalizace středního vzdělávání kvůli klesajícímu počtu žáků.

Nový ředitel Jimlínského zámku
Z á m e k
Nový Hrad
v Jimlíně na
Lounsku je od
1. ledna 2012
příspěvkovou organizací Ústeckého
kraje. Novým ředitelem se stal Josef

Kabát, který se poprvé sešel s hejtmankou Janou Vaňhovou. Hlavní náplní jednání byla diskuze o plánovaných akcích
na letošní rok. Cílem Ústeckého kraje je
otevřít zámek všem obyvatelům a nabídnout jim co nejvíce možností, jak
tady trávit volný čas. Lidé se mohou těšit vedle tradičních akcí (Zámecká pouť,
Advent) na navýšený počet termínů pro
svatební obřady, které jsou v prostorách zámku často vyhledávané a žádané. „V hlavních měsících, tedy v červnu,
červenci a srpnu, nabídneme snoubencům možnost vybírat ze dvou sobotních
termínů,“ uvedl nový ředitel Josef Kabát
(na snímku).

Ústecký kraj
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O dálnici D8 rozhodne
krajský úřad
Poté, co lovosický stavební
úřad vydal poslední chybějící
povolení k dokončení D8 přes
České středohoří, ekologičtí aktivisté nezklamali. Na poslední chvíli podala odvolání litoměřická společnost ochránců
přírody, kterou vede Lubomír
Studnička. Děti Země Miroslava
Patrika nakonec odvolání stáhly, prý se ztotožnily s námitkami litoměřických aktivistů.
„Ústecký kraj je znepokojen

situací okolo odvolání proti
stavebnímu povolení na zbývající část D8. Není nám jasné, proč se odvolává aktivista
Lubomír Studnička, obžalovaný z vydírání stavebních firem,
a jak je možné, že stát není po
téměř deseti letech schopen vytvořit právní prostředí, které by
zamezilo obdobným obstrukcím,“ uvedla hejtmanka Jana
Vaňhová. Odvoláním se nyní
bude zabývat krajský úřad.
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Autobusy zvou do kraje

U

nikátní projekt Ústeckého
kraje na podporu cestovního ruchu a turistiky v našem regionu
zvolil další formu
prezentace svých
webových stránek.
Obyvatelům kraje
se už téměř měsíc
Brána do Čech připomíná i prostřednictvím jedenácti linkových
autobusů, které kraj objednává
v oblasti Lounsko – západ. Se
zelenými autobusy se mohou

cestující setkat na linkách 713,
715, 716, 717, 718, 726, 734, 738,
739, 741, které provozuje
dopravce BusLine a. s. ze
Semil. Autobusy
s designem Brány
do Čech začaly jezdit už vloni, a to 11.
prosince.
Brána do Čech
na svých webových stránkách
www.branadocech.cz nabízí
ucelený přehled o památkách,
místech a turistických cílech,

které v Ústeckém kraji stojí za
vidění a za návštěvu. Lze navíc vybírat výlet přesně podle

svých požadavků, například
pro děti, seniory či sportovně
zaměřený.

Budují se cyklostezky Labe a Ploučnice
O

d 31. března loňského roku můžou cyklisté využívat nové úseky
jedné ze čtyř páteřních cyklostezek Ústeckého kraje –
Labské stezky, nejdůležitější národní cyklostezky.
Letos k nim přibude dalších 16,5 kilometru zpevněného povrchu, rozjíždí se
totiž druhá etapa výstavby.
Z „druhého směru“ míří se
svými 10,7 km do spojovacího uzlu – Děčína – další páteřní Cyklostezka Ploučnice.

Cyklostezka Labe
V I.etapě 2010 –
2011 byla dokončena výstavba
částí trasy Velké
Březno – Malé
Březno – Přerov
u
Těchlovic
a Litoměřice – Třeboutice v celkové délce 5,9 km.
Aby došlo k naplnění celého záměru projektu z dotací Regionálního operačního
programu Severozápad, tedy
propojení Litoměřic, Ústí nad

Labem, Děčína a státní hranice se Spolkovou republikou

Německo, začne se v roce 2012
budovat část další. Přestože
je Labská stezka v celé trase
vyznačena směrovým značením a za příznivých klimatických podmínek hojně využívána, významná část trasy má

stále nevyhovující parametry.
Podstatou II. etapy projektu
je odstranění
infrastrukturních nedostatků bránících
rozvoji cyklistické dopravy
na trase:
1. Děčín - Těchlovice, stezka zatím vedena po frekventované silnici II/261,
délka 9,8 km
2. Církvice - Libochovany
- Velké Žernoseky, zatím
vedeno po silnici II/261
a po nevyhovující prašné
cestě o délce 5,6 km.
3. Roudnice n. L. - Dobříň,
stezka zatím vedena po
kamenné potahové stezce
a panelové cestě, délka
1 km

Termín výstavby II. etapy je
01/2012 – 08/2013; celkové plánované výdaje na stavbu 200
mil. Kč bez DPH, přičemž bude
letos proinvestováno přibližně

100 milionů korun.Závěrečná
III. etapa projektu Labská
stezka, v rámci které budou
dokončeny chybějící úseky
na trase Velké Žernoseky –
Litoměřice – Roudnice n. L.
– Hněvice, hranice Ústeckého
a Středočeského kraje, je aktuálně ve fázi pokročilé projektové přípravy, realizace je plánována v období
2012 – 2014.

V rámci projektu bude vybudována cyklostezka v trase:
1. Úsek „Oblouková Zimní stadion“ Děčín,
délka 0,074 km
2. Úsek „A“ Děčín –
Březiny, délka 3,828 km
3. Úsek „B“ Soutěsky Benešov n. Pl. , délka
2,888 km

Cyklostezka Ploučnice
Projekt Cyklostezka Ploučnice
je výstavba dosud chybějící cyklostezky v prostoru
vymezeném
údolím
řeky Ploučnice na území
Ústeckého kraje. Tato trasa je společně s Cyklostezkou
Labe,
Cyklostezkou
Ohře
a Krušnohorskou magistrálou
páteřní cyklistickou trasou celého kraje. Stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnici mezi Ústeckým a Libereckým
krajem. Hlavním cílem projektu je zabezpečit další rozvoj
kvality dopravní obslužnosti
a propojení města Děčín s jeho
spádovou oblastí.

4. Úsek“C“ Benešov n. Pl.
- Františkov n. Pl., délka
1,920 km
5. Úsek“D“ Františkov n.
Pl. - Starý Šachov, délka
2,042 km.

Termín výstavby je 01/2012
– 08/2013; celkové plánované výdaje na stavbu 87 milionů Kč bez DPH, přičemž bude
letos proinvestováno přibližně 45 milionů korun. I tento
projekt je ﬁnancován z dotací
Regionálního operačního programu Severozápad.

Dík za reprezentaci a cenné úspěchy

Nově z Ročova do Loun

P

Od listopadu 2011 mohou řidiči využívat nově zrekonstruovaný úsek silnice č. II/229 začínající na hranici Středočeského
a Ústeckého kraje, nedaleko
obce Ročov, a končící na okružní křižovatce ve městě Louny.
Na rekonstrukci obdržel Ústecký
kraj dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II
Severozápad, konkrétně se jedná o projekt Ústecký kraj, Louny,
Rekonstrukce úseku I/7-Louny-

etr Jakubec, radní Ústeckého
kraje pro oblast školství, poděkoval 18. ledna na krajském
úřadu žákům základních a středních škol, kteří v minulém školním roce dobře reprezentovali náš region v mezinárodních
i celostátních soutěžích ZŠ a SŠ.
Předal jim i čestná uznání a věcné ceny. Vyjádřil přesvědčení, že
schopnosti, vědomosti i znalosti

a dovednosti, které všechny přivedly k soutěžním metám, budou
mladí lidé dále rozvíjet a uplatní
je v budoucnu třeba při studiu na
vysokých školách a potom v profesním životě v Ústeckém kraji.

Ocenění za výsledky
celostátních kol soutěží
– školní rok 2010/2011

Ročov-hranice kraje, silnice II/229.
Výše dotace: 273 037 429 Kč.

Ilustrační záběr z loňského roku: v Ročově
se montovaly obrubníky při dokončování
obecních chodníků

Další mladí školáci ocenění za reprezentaci kraje ve školním roce 2010 - 2011

Radní Petr Jakubec předává pamětní děkovný list Ústeckého kraje Štefanu Záležákovi
z Gymnázia Rumburk

Latinský jazyk – 2. místo: Jan
Horejsek, Gymnázium Žatec;
Německý jazyk – Kategorie
II. A, 3. místo: Johan Beneš, ZŠ
a MŠ Tisá; Kategorie III.A, 3. místo: Štefan Záležák, Gymnázium
Rumburk;
Anglický jazyk – 3. místo:
Iva Vávrová, Gymnázium Děčín;
Zeměpisná olympiáda – kategorie B, 2. místo: Martin Štyks,
Gymnázium Lovosice;
mezinárodní matematická
soutěž Adama Riese – společně
na 1. místě Adéla Hanková a Jan
Preiss, oba Gymnázium Lovosice;

Soutěž v programování – 1. místo: Jan Rieger,
Podkrušnohorské gymnázium;
Logická olympiáda – 1. místo:
Radek Knapčok, Gymnázium
Dr. V. Šmejkala Úst n. L.;
Fotograﬁcká soutěž Daniel –
2. místo: Michaela Matějková,
Střední škola zdravotnická,
Ústí n. L.;
Mezinárodní chemická soutěž – 2. místo: Jan Hachran,
Gymnázium, Ústí - Jateční ul.;
Výtvarná soutěž Lidice – Čestné
uznání: Jakub Ottis, 1. místo:
Michaela Habenichtová, oba ZUŠ
Duchcov.

Jízdné zatím nezdražilo
Rada Ústeckého kraje se rozhodla prozatím nezdražit jízdné
v linkové autobusové dopravě
objednávané Ústeckým kraje.
Ke zdražení jízdného mělo dojít od 1. ledna 2012 v souvislosti
se zvýšením DPH o 4%. Jízdné
v autobusech regionální dopravy se v našem kraji plošně nezdražilo od roku 2006.
Návrh ceníku jízdného předpokládal zvýšení o 2 Kč v každém

kilometrickém pásmu (o 1 Kč
pro děti). Jelikož k navýšení nedošlo, musí Ústecký kraj počítat s poklesem celkových tržeb
o částku 5,9 milionu Kč. O tu
bude nutné navýšit úhradu prokazatelné ztráty při zachování
současného rozsahu dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje.
V současné době ji podle smluv
zajišťuje dvanáct autobusových
dopravců.

PŘÍŠTĚ SI PŘEČTETE

D

o únorových krajských novin, které se v nákladu 340 tisíc exemplářů
dostanou zdarma do vašich poštovních
schránek, připravujeme informace
o tom, co zaznělo u kulatého stolu a na

severu kraje o tom, jak pomoci slušným občanům Šluknovska. V souvislosti s ohlednutím za Programem prevence kriminality v Ústeckém kraji v r.
2011 se také dozvíte, co je to ta modrá

„myška“ na našem doprovodném

snímku. Také se těšíme na to, že budeme moci referovat o úspěchu naši
nejmladších sportovců na 10. Hrách
Zimní olympiády dětí a mládeže ČR
v Moravskoslezském kraji. A k plakátu

s pozváním na 9. Reprezentační pes
Ústeckého kraje (3. 3. v Chomutově)
přidáme spousty podrobností. Únorové
Krajské noviny Ústeckého kraje budou
distribuovány ve dnech 27.- 29. 2.

Ústecký kraj
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Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012
R

ozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem
na období 2012 – 2016, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje
a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2012, kterými jsou:

Přehled příjmů v členění dle tříd:

Přehled výdajů v členění dle zjednodušené struktury:

57,6%

4%

5%

1%
2,9% 2% 2%

1%

8%
6,3%

1. vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,
2. maximální využití ﬁnančních prostředků z EU a dalších ﬁnančních mechanismů
k rozvoji kraje,
3. investice do vlastního majetku,
4. podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem
příjmů.
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových
organizací včetně ﬁnancování projektů a poskytování ﬁnančních podpor. Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy, ale i provozním přebytkem ve výši 314 mil. Kč. Pro pokrytí všech nutných investičních akcí byl do rozpočtu zapojen úvěr
2011 – 2013 ve výši 412 mil. Kč (dalších 70 mil. Kč z úvěru je určeno na
opravy povodňových škod na silnicích II. a III. třídy).
Významnou součástí rozpočtu je ﬁnancování krajských projektů spoluﬁnancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu cyklostezek, rekonstrukce silnic II. a III. tříd a Technologické centrum kraje.
Z důvodu předﬁnancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec 2012 - 2015, ze kterého je toto spoluﬁnancování kryto do doby obdržení dotace, ve výši 868 mil. Kč. Kraj považuje realizaci těchto projektů za strategickou pro jeho rozvoj, zejména
infrastruktury, služeb a zhodnocování krajského majetku.

33%

10%

0,6%

2,9%
32,7%
daňové příjmy
neinvestiční transfery

nedaňové příjmy
investiční transfery

32%

kapitálové příjmy

Rozpočet na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011
(12 632 mil. Kč) nižší o 696 mil. Kč, tj. snížení o 5,5 %. Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 797 mil. Kč) na
základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím, které jsou hrazeny především z Regionálního operačního programu, což odpovídá poklesu ﬁnancování projektů oproti
předchozímu období. Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 69 mil. Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43
mil. Kč). Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4 315 mil. Kč) proti
schválenému rozpočtu roku 2011 (4 213 mil. Kč) představují nárůst o 102 mil. Kč, tj. o 2,4 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.

Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím
Dopravní obslužnost
Stavby
Nákup investičního majetku
Dotace podnikatelům
Dotace neziskovým a podobným organizacím

Dotace obecním školám
Projekty spolufinancované z EU
Provozní výdaje
Krajské dotační programy a podpory
Rezerva

Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v rozpočtu
zařazeny ve výši 275 mil. Kč, z toho 225 mil. Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např. krajské dotační programy, příspěvky z peněžních fondů a spolufinancování projektů veřejných žadatelů v Regionálních operačních programech). Zbývající část
50 mil. Kč představuje podíl kraje na realizaci projektů v rámci
evropských fondů.

Běžné výdaje – 10 415 mil. Kč (84,6 % celkových výdajů)
Výdaje – 12 309 mil. Kč
v mil. Kč

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012:
v mil. Kč
11 936
12 309
10 415
1 894
- 373
373
482
868
- 140
- 12
- 725
- 100

Příjmy
Výdaje celkem, z toho:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem, z toho:
Úvěr 2011 - 2013
Úvěrový rámec 2012 - 2015
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011
Splátka jistiny úvěrové linky pro oblast školství
Splátka jistiny klubového úvěru 2009 - 2011
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015

Příjmy – 11 936 mil. Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)

Objem
v mil. Kč

Podíl na celkových
příjmech v %

3 900
341
73
7 622

32,7
2,9
0,6
63,8

Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
Objem
v mil. Kč

Podíl na celkových
výdajích v %

6 933
2 228
1 114
514
477
370
265

56,3
18,1
9,0
4,2
3,9
3,0
2,2

Zemědělství, lesní a vodní hospodářství a ochrana životního
prostředí

120

1,0

Tělovýchova a zájmová činnost
Činnost zastupitelstva
Krizové řízení, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Rezerva

101
73
17
97

0,8
0,6
0,1
0,8

Odvětvové třídění
Vzdělávání a školské služby
Doprava
Územní rozvoj a cestovní ruch
Sociální věci
Činnost krajského úřadu
Zdravotnictví
Kultura a ochrana památek

Výdajový rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,
dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. spoluﬁnancování
projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU, nové akce
kapitálových výdajů).

Kraj letos zvýší objem investic
Ú

stecký kraj vynaloží na
investice v letošním roce
částku 730 milionů Kč, což
představuje v porovnání s rokem 2011 nárůst o více než deset procent. Tradičně významná část (cca 1/3) připadá na
investice do oblasti školství
a opravu komunikací (14 %).
Vedle toho bude Ústecký kraj
spoluﬁnancovat evropské projekty z vlastního rozpočtu v objemu 920 milionů Kč.
„Jednou z hlavních priorit při
sestavování krajského rozpočtu na letošní rok bylo vytvoření podmínek pro maximální
využití ﬁnančních prostředků
z EU a vlastních investic k rozvoji kraje a na podporu rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů
případně růstem příjmů,“ uvedla hejtmanka Jana Vaňhová.
Jedním z významných projektů

v letošním roce bude například
pokračování rekonstrukce areálu SPŠ strojní a elektrotechnické Ústí nad Labem v objemu 162
milionů Kč. Během roku proběhne výměna rozvodů, dveří, oken

a nové vybavení učeben a dílen
včetně výstavby dvoupodlažní budovy se dvěma učebnami,
mechanickou dílnou a diagnostickou laboratoří.
Do října příštího roku bude

Nově budovaný ÚSP v Jiříkově (snímek byl pořízen vloni na podzim). Letošní lednový
pohled je na titulní straně nahoře… Stavba bude letos dokončena.

Dotační tituly
a 200 milionů korun
B

ezmála dvě stě milionů
korun rozdělí Ústecký
kraj ve svých dotacích a fondech v roce 2012. O přibližně stejný objem dotačních

prostředků se mohli žadatelé ucházet i v loňském roce.
Tituly se orientují na rozvoj kraje a zlepšování kvality života v mnoha různých

oblastech. Zaměřují se například na obnovu krajiny, obnovu venkova, na podporu
kultury a sportu. Některé tituly kraj vyhlašuje každý rok,

rovněž dokončena dostavba
Gymnázia v Jateční ulici v Ústí nad
Labem výstavbou nového dvoupodlažního pavilonu speciálních
a kmenových učeben a dvou nových venkovních hřišť, dokončením terénních a zahradních úprav
včetně oplocení v objemu 106 milionů Kč. Kompletní rekonstrukcí projde rovněž domov mládeže
VOŠ a SPŠ stavební v Děčíně s termínem dokončení v říjnu letošního roku (41,5 milionu Kč).
Jednou z největší investičních
akcí Ústeckého kraje je rekonstrukce Ústavu sociální péče
v Jiříkově, která bude po více než
dvou a půl letech ukončena letos
v červnu. Do poloviny letošního
roku zbývá dokončit rekonstrukci
stávajícího pavilonu P2 a výstavbu nového lůžkového pavilonu
P1 s kapacitou 108 lůžek klientů
+ 8 lůžek hostů. Celkový rozpočet
této akce činil 207 milionů Kč.

jiné se v loňském roce objevily poprvé a byly vyhlášeny
i letos - jde zejména o podporu včelařů a o záchranu drobných památek a architektury.
U všech dotačních titulů poptávka značně převyšuje nabídku. Například na záchranu
a obnovu kulturních památek je z krajského rozpočtu

Běžné výdaje
celkem

10 415

Rozpočet na rok 2012
z toho:
Výdaje fakultativní
z toho:
Výdaje
obligatorní

10 017

Udržení
stávajícího
stavu

Rozdíl
Změna
rozpočtu
rozpočtu
na rok 2012 roku 2012
Schválený
a
oproti
rozpočet 2011
schváleného schválenému
Související se
rozpočtu
rozpočtu
zvyšováním
roku 2011
roku 2011
standardu

362

36

10 084

331

103,3 %

Kapitálové výdaje – 1 894 mil. Kč (15,4 % celkových výdajů)
Prioritně jsou do rozpočtu zařazeny rozestavěné akce, které
přecházejí z roku 2011. Dále jsou zařazeny akce v takové stavební připravenosti, že je reálný předpoklad jejich realizace
a dokončení v roce 2012. Preferovány jsou stavební akce, které
vyplývají ze zákonné povinnosti (z důvodů hygienických, bezpečnostních, požárních apod.).
Struktura kapitálových výdajů:
v mil Kč
6 933
2 228
1 114

v%
56,3
18,1
9,0

Podpora cizím subjektům (Fond hejtmanky, Fond vodního
hospodářství, Fond rozvoje, spoluﬁnancování v rámci ROP 7,5 %)

514

4,2

Ostatní majetek ÚK (software, SPZ Triangle, Technologické
centrum atd.)

477

3,9

Ostatní kapitálové výdaje

370

3,0

Rekonstrukce silnic II. a III. tříd a mostů včetně výkupů pozemků
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím
Investice do cyklodopravy

Financování – 373 mil. Kč
Financování rozpočtového schodku ve výši 373 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení úvěru 2011 – 2013 na odstranění povodňových škod, havárie, hygienické výměry a investiční akce
a úvěrového rámce 2012 – 2015 na předﬁnancování evropského podílu k projektům realizovaným Ústeckým krajem zejména v rámci
Regionálního operačního programu při současném splácení jistin
úvěrů (úvěr 2010 – 2011, úvěrová linka pro oblast školství, klubový
úvěr 2009 – 2011 a úvěrový rámec 2012 – 2015).
Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje dne 23. 11. 2011 a doporučila ho
Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení, což se stalo
21. prosince loňského roku.

Tento měsíc ukončí Ústecký
kraje výstavbu stoupacího pruhu
ve výjezdu z obce Líska za Českou
Kamenicí směrem na Chřibskou
v délce 1,5 km (112,4 milionu Kč)
a v prosinci rekonstrukci mostu
v Počeplicích (83,2 milionů Kč).

Kraj pro letošní rok plánuje rovněž výstavbu nového dispečinku
v areálu Zdravotnické záchranné
služby v Ústí nad Labem, opravu Nemocnice následné péče
v Mostě nebo výstavbu nových
cyklostezek.

vyčleněno 12 milionů korun.
Podle objemu žádostí z loňského roku by ale bylo potřeba
zhruba osmkrát víc. Velký zájem o dotace je také každoročně od sportovních organizací, divadelních souborů nebo
hudebních těles působících
v Ústeckém kraji. Důležitý je
také Fond vodního hospodářství pro budování čističek,

kanalizací a vodovodů. Je pamatováno i na programy na
rozvoj sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny.
Veškeré informace o dotačních titulech, nutných náležitostech, podmínkách a termínech pro podání žádostí najdou
zájemci na webových stránkách
Ústeckého kraje.
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Nepropadejme skeptickým náladám!
Bilancujeme a díváme se dopředu s hejtmankou Janou Vaňhovou
Pokračování ze str. 1
* To jsou pro občany Ústeckého
kraje určitě dobré zprávy. Co
vás však v uplynulém roce
nepotěšilo?
Rozčarováním pro mě byly
některé kroky vlády, která se
místo hledání ﬁnančních zdrojů v zamezení protikorupčního
jednání vydala cestou krácení dotací a příspěvků pro kraje a obce. Stát například zrušil

došlo k rozhodnutí, že Ústecký
kraj žadatelům peníze v objemu přes půl miliardy korun vyplatí místo státu.
Obdobný macešský přístup
státu je možné sledovat i v dalších oblastech, jako jsou například železniční doprava,
sociální služby nebo zdravotnictví. Ústecký kraj tak v podstatě musí suplovat roli státu,
což má samozřejmě dopad i na
krajský rozpočet.

varianta, tedy přenesení zcela věcně a odborně zpracovaných legislativních návrhů do
politické roviny. Bohužel se
Ústecký balíček stal politickým nástrojem vládních stran,
které místo toho, aby se snažily pomoci slušným občanům,
hledají sebemenší záminky pro
jeho nepřijetí.
Ústecký kraj se bude i nadále aktivně zapojovat do legislativního procesu, který povede
k rychlému řešení ve prospěch
slušných občanů. Podle výsledků listopadového průzkumu veřejného mínění Ústecký
balíček podporuje více než 90
% občanů, kteří o balíčku vědí,
a souhlasí s jednotlivými úpravami zákonů, předloženými
Ústeckým krajem.
* Začátek loňského roku odstartoval z ekonomického pohledu
poměrně optimisticky, avšak na
podzim se začalo opět hovořit
o možnosti návratu hospodářské krize. Sdílíte také tyto černé
scénáře?

svůj slib, ve kterém garantoval spoluﬁnancování projektů v Regionálních operačních
programech. Toto rozhodnutí státu znamená, že nechal
žadatele, kteří mají schválené projekty, na holičkách. Pro
vedení Ústeckého kraje je přístup státu nepřijatelný, a proto

* V roce 2011 se hodně mluvilo
o tzv. Ústeckém balíčku, tedy nových zákonech, které by měly řešit problémy s nepřizpůsobivými
občany. Kdy začnou platit?
Velmi jsem si přála, aby to
bylo již od ledna 2012, ale bohužel se naplňuje ta nejčernější

Řekla bych, že slovo „krize“
se stalo běžnou omluvou za
to, že se něco nepovedlo. Příliš
rychle jsme si zvykli na rozkvět
země a zapomínáme na to, že
každá půjčka má svého exekutora. Moderní trend doby naznačuje pouhý odklon od dlouhodobě očekávaného stavu,
a to, že začínáme doplácet i na
nepříliš šťastná rozhodnutí některých zemí Eurozóny.
Propadnutí ke skeptickým
náladám však považuji za velký omyl, kterému bychom se
měli vyvarovat a začít konečně
hledat konstruktivní řešení, jež
nám pomohou přestát i doby
méně ekonomicky příznivé.

Pro Ústecký kraj jsou prvořadými východisky nalezení investorů, kteří mají rozhodující vliv na prosperitu regionu,
a rozvoj příznivých podmínek
pro podnikání či rozvoj odborného vzdělávání studentů.
* V jaké oblasti udělal Ústecký
kraj za poslední rok největší
pokroky?
Velkou radost můžeme mít
z vysoké úrovně veřejné dopravy objednávané Ústeckým
krajem. Dostali jsme se na
nejlepší místo v parametrech
vozového parku, a jak sledujeme odezvu od hlasujících
v anketě Dopravce roku, pak
i oni vnímají výrazný posun
v kvalitě směrem k lepšímu.
I přes prvotní nevoli některých škol se nám podařilo úspěšně realizovat sloučení středních odborných škol,
což přineslo nejen významné
ﬁnanční úspory, ale v reakci na demograﬁcký vývoj se
jedná o nezbytný krok, který nám pomůže zachovat zejména velmi speciﬁcké řemeslné obory. Rozumným
krokem je pak dočasné pozastavení projektu slučování
gymnázií, protože v tuto chvíli jsou pro nás velkou neznámou plány ministerstva školství v této oblasti vzdělávání.
Zastupitelstvo se proto rozhodlo proces zastavit a doladit na základě ministerských
plánů.
* Jaké jsou vyhlídky a plány kraje
na příští rok? Co myslíte, že přinese obyvatelům kraje?
Ústecký kraj má schválený
rozpočet na příští rok, který

Fond Ústeckého kraje:
Pro podporu akcí regionálního významu a na resocializace

Z

astupitelstvo
Ústeckého
kraje
schválilo
změnu názvu Fondu hejtmanky Ústeckého kraje, který se
nyní bude jmenovat Fond
Ústeckého kraje. Nový název
tak výstižněji vyjadřuje skutečnost, že o přidělení dotací z fondu rozhodují orgány
Ústeckého kraje, tedy rada
a zastupitelstvo.
Spolu se změnou názvu dochází také k úpravě Zásad pro

poskytování příspěvků a vymezení účelu fondu. Fond
Ústeckého kraje je zaměřen
především na podporu projektů, které nelze financovat
z jiných dotačních titulů kraje. Vznik Fondu Ústeckého
kraje (dříve Fond hejtmana
Ústeckého kraje ) schválilo
zastupitelstvo Ústeckého kraje již v roce 2007. Účelem fondu zůstává financování akcí
a činností organizací, zejména

podpora akcí regionálního významu, podpora činnosti neziskových organizací a podpora revitalizace a resocializace
území dotčených těžbou hnědého uhlí (především okresy Chomutov, Most, Teplice,
Ústí nad Labem). „Vedení
Ústeckého kraje chce nadále
významně podporovat revitalizaci a resocializaci území dotčeného těžbou hnědého uhlí.
Tento účel Fondu Ústeckého

Krajské peníze na křešickou školku

O

bec Křešice na Litoměřicku
představila 13. ledna svým
obyvatelům nové oddělení mateřské školy v Bezručově ulici,
díky kterému ji může navštěvovat více dětí. Na ﬁnancování
ojedinělého projektu se podílel Ústecký kraj. Nové prostory si během setkání prohlédla
i hejtmanka Jana Vaňhová.
Celkově si projekt montovaného traktu křešické školky pro 25
dětí vyžádal zhruba 3,6 milionu korun. Ústecký kraj přispěl
z Fondu hejtmanky Ústeckého
kraje (nyní Fond Ústeckého kraje) na vybavení nového oddělení částkou 0,5 milionu korun.
Vybavení se týká stravování,

třídy, herny, umývárny, didaktických pomůcek, nářadí pro
tělocvik a hudební výchovu.
„Pro projekty, které myslí na
děti a snaží se jim zpříjemnit
jejich zdravý růst a vývoj, má
Ústecký kraj vždy dveře otevřené. Věřím, že nové oddělení přinese mnoho radostných chvil

nejen dětem, ale i pedagogům,
kteří tímto získávají příjemnější
prostředí pro svou práci,“ řekla při slavnostním představení
nové mateřské školy hejtmanka. Slavnostního otevření byli
přítomni také starosta Křešic
Václav Kovařík a samozřejmě
ředitelka školy Jitka Geburová.

kraje zohledňuje absenci dotačního titulu kraje, který by
k takovéto podpoře směřoval,
a případné dopady dočerpání tzv. 15 ekomiliard,“ doplnila
hejtmanka Vaňhová.
Žádosti o příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje přijímá a administrativně zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je také
správcem fondu.Každý žadatel musí splnit dané podmínky

je zárukou toho, že bude dostatek finančních prostředků na střední školy, dopravu,
opravu silnic, zdravotnictví
a další oblasti zajišťované
krajem. Budeme dále pokračovat v propagaci Ústeckého
kraje a změně jeho image.
Rozhodně však bude kraj
aktivnější i v oblastech, za
které je primárně odpovědná

vláda a příslušná ministerstva, ale které jsou z pohledu
našich občanů vnímány jako
problematické. Jde například
o zlepšování bezpečnostní situace, vytvářeni nových
pracovních míst nebo pokračování v řešení problémů ve
vyloučených lokalitách.

(např. projekt nesmí být podpořen z jiných dotačních titulů ÚK). Žádosti o příspěvky z fondu posuzuje pracovní
skupina. Doporučení pracovní skupiny následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí příspěvku rozhoduje
Rada Ústeckého kraje, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje. S příjemcem dotace je uzavřena smlouva, příjemce je
tedy povinen použít prostředky pouze v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy.
Do tří měsíců od ukončení
projektu musí být předloženo vyúčtování včetně přehledu o čerpání prostředků. To

potom prochází kontrolou.
V případě nesplnění smluvních podmínek se vyžaduje
vrácení dotace.
Ústecký 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. Pro
případy, kdy z nich není možné aktivity podpořit, je určen
Fond Ústeckého kraje.

* Děkujeme za rozhovor.
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Stát se chystá zrušit kojenecké ústavy!

Mostečtí drobečkové nic netuší…
„Jedno nelze ministru práce a sociálních věcí, potažmo jeho úředníkům, upřít.
Aktivitu v prezentaci v médiích- ať již se jedná o sociální
reformu, jejíž nepřipravenost
v přechodu agendy dávek na
Úřad práce ČR plní v těchto
dnech hlavní stránky novin
a lidé tam čekají dlouhé fronty, tak připravované změny v náhradní rodinné péči.
Ke všem krokům, které ministerstvo pro občany, obce,
kraje a další účastníky chystá, se dá říci: ‚rychleji mluvil než myslel“. To jsou slo-

prohlášení ministerstva práce
a sociálních věcí.
Vloni v létě „vypadlo“ z MPSV,
že do roku 2014 musí skončit
kojenecké ústavy v celé zemi.
Osobně proto paní radní navštívila mostecké Kojenecké
ústavy, příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje. Zařízení
sídlí v Husitské ulici, na úpatí
Hněvína, a odloženým novorozencům, kojencům a dětem
do 3 let bez rodiny nebo s rodiči bez zájmu, nabízí vše, co
jim život odepřel a rodiče nedopřáli. V současné době tu
žije 126 dětí. Informace o ústa-

v náhradní rodinné péči, které ministerstvo prezentuje jako
hotovou věc, aniž proběhla
diskuse odborné veřejnosti. Na
otázky typu, jakým způsobem
bude probíhat výběr profesionálních pěstounů, kde jich ministerstvo sebere takový počet,
aby všechny děti z ústavů mohly být ‚umístěny‘ do rodin, ni-

proškolením nezaměstnaných.
Některá média již přinesla návrhy ﬁnančních podmínek pro
nové pěstouny. Může být hlavní motivací některých lidí bez
zaměstnání pro převzetí dítěte do péče ﬁnanční prospěch?
Jaký to bude mít důsledek pro
děti? Při diskusi v kojeneckém ústavu jsme se shodli, že

V jednom z oddělení mosteckého „kojeňáku“ jsou radní Bc. Jana Ryšánková (vlevo)
a ředitelka příspěvkové organizace PHDr. Milada Šilhová

Snad i tyto děti brzy čeká lepší život, a možná, že i v cizině. Největší zájem o naše dětí
mají v Dánsku, Norsku, ve Švédsku či na Islandu…

Děti tu žijí v malých šestičlenných skupinkách a starají se o ně tři vždy „tety“. Střídají
se ve třech směnách. Jiná oddělení už neznají…
va radní Ústeckého kraje Jany
Ryšánkové, které se jako osoby
zodpovědné za sociální služby
v našem kraji, ženy a matky,
snad dennodenně dotýkají náměty, snahy a nekompetentní

vu podala krajské političce ředitelka Milada Šilhová a její zástupce Pavel Weiss.
„S paní ředitelkou Šilhovou
i panem Weissem jsme diskutovali navrhované změny

kdo neodpovídá. Informace, že
úřady práce již dnes na některých místech nabízejí zapsání
do jakéhosi registru pěstounůčekatelů, je podle mého názoru skandální. Potencionální
pěstoun přece musí projít psychologickými a jinými vyšetřeními, podmínky musí být srovnatelné jako u žádosti o adopci
a nelze je obejít pouze jakýmsi

na otázky odborné veřejnosti
z ministerstva nikdo neodpovídá a odborníci mají obavu
o osud dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů,“ říká
rozezlená Jana Ryšánková.
Pracovníci ministerstva, kteří
novelu zákona připravují, kojenecký ústav v Mostě nenavštívili, ač byli mnohokrát vyzváni..
Jedná se o špičkové zařízení,

Rozvíjení zahraničních vztahů
P

ředseda Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva
Ústeckého
kraje
Jaroslav
Foldyna se sešel s předsedou
Krajské hospodářské komory ÚK Františkem Jochmanem
a ředitelkou komory Martinou
Francírkovou. Společně zhodnotili dosavadní spolupráci
a prodiskutovali plány na rok
2012. Tyto dva subjekty společně kooperují především ve

Martina Francírková a František Jochman (zprava) jednali za KHK ÚK s Jaroslavem Foldynou

věci spolupráce Ústeckého
kraje s Republikou srbskou, se
kterou byla podepsána dohoda již v dubnu roku 2010. Po
volbách, které se v minulém
roce v Republice srbské odehrály, se podařilo opět navázat
kontakt s Vládou Republiky
srbské. Výbor pro zahraniční
vztahy se proto snaží podepsanou dohodu dále naplňovat.
V září 2011 se zúčastnili

které funguje na principu přechodného pobytu (s cílem po
co nejkratší dobu), má vysokou
úspěšnost v adopcích do zahraničí (od roku 2000 kolem 130
dětí) u dětí, které v jsou do rodin v České republice neumístitelné, prostě proto, že je nikdo
z žadatelů o adopci u nás nechce. V zahraničí mají naději na
lepší život a příběhy dětí, které
pracovníci kojeneckého ústavu
nadále v jejich životě sledují,
jsou toho důkazem. Je jisté, že
vykořenit dítě z rodinného prostředí je až posledním krokem,
kdy náprava poměrů v rodině
již není možná nebo zde trvá
nezájem o dítě ze strany rodiny. Je potřeba s problémovými

rodinami pracovat. A ještě jednou Jana Ryšánková: „Čas dítěte ale utíká velmi rychle a tak
pracovníci z praxe vědí, že pokud má dítě šanci na nový lepší
život, je potřeba udělat vše pro
to, aby dostalo šanci. Snaha ministerstva o blaho dětí, aby co
nejvíce dětí zůstalo tzv. ‚doma‘
a nebyly odváženy adoptivními rodiči do zahraničí, je poněkud falešná. Otázkou vždy
bude, zda nám jde o dítě nebo
jakési národní zájmy v Evropě,
kde již dnes neexistují hranice.
Pro děti, které mají již při narození vyhlídku života v dětském
domově, je adopce do zahraničí
mnohdy jedinou šancí na normální život v rodině.“

členové výboru zahraniční
služební cesty do Republiky
srbské, jejímž předmětem
byla účast na Investiční konferenci v Banja Luce. V 1. polovině roku 2012 se bude tedy
výbor pro zahraniční vztahy zasazovat o to, aby byli
nejen nejvyšší představitelé
Republiky srbské, ale také zástupci tamní hospodářské komory a podnikatelských subjektů pozváni do Ústeckého
kraje. U této příležitosti by
pro ně kraj uspořádal setkání

se zástupci Krajské hospodářské komory ÚK a podnikatelskými subjekty od nás.
Organizace a zajištění tohoto
setkání, na které by mohly být
pozvány také další partnerské zahraniční regiony (např.
Žilinský samosprávný kraj
nebo Vladimirská oblast),
bude pro výbor v 1. pololetí roku 2012 prioritou a bude
předmětem dalších jednání
se zástupci Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.

Jak na splátky, úvěry a hypotéky?

Ministerstvo ﬁnancí připravilo zákon, který má výrazně
omezit postavení obcí při povolování sázkových her

• Odklad splátek – pokud
vám snížení splátek nepomůže, požádejte o jejich odklad.
Odklady splátek se většinou
povolují na období cca 3 měsíců, ale může to být i delší
období, záleží na komunikaci
s bankou.

Kraj vyslal zásadní „NE!“

Máme za sebou první dny roku
2012 a pro některé z vás to jsou
dny, kdy se registrujete na úřadech práce. Naše Poradna
při ﬁnanční tísni, o. p. s. přeje všem občanům, kteří se potýkají s problémem ztráty zaměstnání, aby neztráceli při
hledání nové práce
naději, byli trpěliví, nedali se dílčími
neúspěchy odradit
a brzy se zapojili
do pracovního procesu. Nezapomínejte však na
to, že i v takové situaci musíte s předstihem řešit problémy,
které mohou nastat v blízké
budoucnosti.
Co můžete dělat při ztrátě zaměstnání v případě,
že splácíte hypotéku a jiné
úvěry?
• Snížení splátek – požádejte
svou hypotéční banku o snížení splátek. Ve své žádosti
uveďte důvody, pro které žádáte snížení splátky a dobu,
na kterou snížení požadujete.
Ideální doba je 6 měsíců.

• Konsolidace úvěrů – konsolidace znamená spojení více
úvěrů do jednoho a tím pádem i ponížení výše splátek.
Ze součtu měsíčních splátek
o výši 8.000 Kč se tímto způsobem může dosáhnout výše
např. 5.000 Kč. Vše samozřejmě záleží na konkrétní situaci, může nastat i varianta, kdy
konsolidace není výhodným
řešením.
Co je pro všechny uvedené
způsoby společné?
Banky a jiné ﬁnanční instituce je povolují jen v případě, že

ještě nejste vedení v dlužnických registrech. Žádejte včas,
vždy písemně a svou žádost
(kromě konsolidace) adresujte
na oddělení správy pohledávek
dané instituce, žádost odůvodněte. Konsolidaci sjednejte na
pobočce dané ﬁnanční instituce. Smlouvy si vždy
celé pečlivě přečtěte,
pokud něčemu nebudete rozumět, můžete se na nás obrátit.
Pamatujte, že jste za
své podpisy právně odpovědní.

Máme radost, že naše poradna v novinách Ústeckého
kraje funguje. I nadále můžete využívat emailovou adresu usti@ﬁnancnitisen.cz
a pondělní bezplatnou linku
800 722 722.
Kateřina Rothová, poradce Poradny při ﬁnanční tísni
o.p.s., Dlouhá 15 (budova B
krajského úřadu), Ústí n. L.,
tel: 411 135 200

Ú

stecký kraj nesouhlasí se záměrem Ministerstva ﬁnancí
ČR, které chce od roku 2013 v rámci připravovaného zákona o provozování sázkových her výrazně omezit postavení obcí a jejich
pravomoci při povolování a dozoru těchto her na svém území.
Ústecký kraj trvá na všech svých
uplatněných zásadních připomínkách a nesouhlasí se způsobem jejich vypořádání ze strany
ministerstva ﬁnancí. Hejtmanka
Ústeckého kraje Jana Vaňhová
zaslala toto stanovisko ministru
ﬁnancí ještě před koncem loňského roku. „Ústecký kraj se důrazně ohrazuje proti způsobu,
jakým ministerstvo ﬁnancí vypořádává připomínky uplatněné
Ústeckým krajem k návrhu zákona o provozování sázkových her.

Tento způsob vnímáme jako pouhé formalizování práva územních samosprávných celků na
samosprávu a budí v nás dojem,
že našim připomínkám není přikládán náležitý význam,“ uvedla
Jana Vaňhová.
Vypořádání připomínek ze
strany Ministerstva ﬁnancí ČR
totiž vůbec (stejně jako v případě předloženého návrhu zákona) nerespektuje postavení obcí
v dané oblasti, odsunuje je pouze
do role statistů, kterým je z centra diktována vůle ministerstva
ﬁnancí. „Přitom ale na obcích
zůstává plná zátěž spojená s řešením všech negativních důsledků spojených s hazardními hrami,“ upozornila hejtmanka.
Ústecký kraj v září 2011 v rámci
tzv. Ústeckého balíčku předložil

také návrh novely loterijního
zákona, který byl diskutován
s obcemi Ústeckého kraje a řadou dalších subjektů, jejichž
zájmy jsou touto problematikou dotčeny. MFČR nesouhlasilo s tímto návrhem a následně
předložilo do připomínkového řízení návrh nového zákona
o provozování sázkových her,
který na zájmy obcí nehledí. Na
připomínkách k návrhu zmíněného ministerstva uplatněných
Ústeckým krajem spolupracovaly obce, Severočeské sdružení měst a obcí, Hospodářská
a sociální rada Ústeckého kraje
a další subjekty. Právní úprava
sázkových her se významně dotýká působnosti obcí a z tohoto důvodu Ústecký kraj jednoznačně prosazuje jejich zájmy.

Rozhlasový magazín - Ústecký kraj připravil pro své obyvatele další formu informování
o aktuálním dění v regionu. Jednou týdně, vždy ve čtvrtek krátce po 16. hodině, mohou poslouchat
nový tříminutový pořad Magazín Ústeckého kraje na rádiu Blaník, který je bude seznamovat s novinkami v nejrůznějších oblastech. Rádio Blaník je regionální stanicí, která pokrývá celý Ústecký
kraj. Vysílá na frekvencích 91.6 FM – Děčínsko, 94.5 FM – Ústí nad Labem, 94.8 FM – Děčín, 100.6 FM
- Teplicko a Ústecko, 105 FM – Varnsdorf a 106.5 FM – Mostecko, Chomutovsko, Žatecko a Lounsko.
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Bránou do Čech rovnou do Ústeckého kraje
Úspěch na brněnském Regiontouru
Pokračování ze str. 1
Právě krajské mapy a skládačky jsou letos v novém designu a soubor se rozšířil o nabídku galerií a muzeí.

z Brna nevrací z prázdnou.
Právě kampaň Brána do Čech
vyhrála Velkou cenu cestovního ruchu. Třetí místo ve stejné kategorii, tedy Nejlepší jednotná kampaň, získala o. p. s.

Radek Vonka (uprostřed) s diplomy za vítězství v brněnské soutěži
„Brněnským
Regiontourem
jsme letos zahájili cestu po dvanácti veletrzích cestovního ruchu. Dvakrát budeme Bránu do
Čech prezentovat u nás a desetkrát v zahraničí, kde míříme především na německý trh,“ řekla
nám hejtmanka Jana Vaňhová.
Ani letos se Ústecký kraj

České Švýcarsko. „Vloni jsme
s Bránou do Čech vyhráli dílčí část kampaně, a to 1. místo v kategorii Nejlepší turistický webový portál. Letos jsme
odbornou porotu i návštěvníky zaujali komplexní nabídkou
marketingových aktivit, ať už
webem, turistickým průvodcem,

propagačními letáky nebo mapami a zcela jasně potvrdili, že
Brána do Čech je nejlepší marketingová kampaň na podporu
cestovního ruchu v naší zemi,“
doplnil Radek Vonka, radní
pro regionální rozvoj a cestovní ruch.
A čím se liší nabídka
Ústeckého kraje a vyniká nad
ostatní? Je to zejména zaměření na stále žádanější industriální turistiku. Vždyť kde
jinde můžete navštívit unikátní velkorypadlo nebo se projet v uhelném safari? Navíc
v Ústeckém kraji není problém připravit každému na
míru balíček, který bude doplněný třeba o wellness
v Teplicích a pobyt v té nejkrásnější přírodě Národního
parku České Švýcarsko. A že
je toho mnohem více, o tom
svědčí slova návštěvníka veletrhu, pana Zmidlocha z Brna:
„V Ústeckém kraji jsem už byl.
Rádi objíždíme malé pivovary, tak se nám líbilo ve Velkém
Březně. A určitě se chceme ještě podívat do Ústí nad Labem

a do Žatce.“ Žatecké chrámové
pivo (z Chrámu chmele a piva)
i ústecký Mazel se v Brně točily

na ochutnání a i v kraji vína
sklízely velké úspěchy. Při přípitku na zdraví si nelze než

popřát, aby krásy Ústeckého
kraje přijelo objevit a navštívit
co nejvíce turistů.

partnerskou školou projektu.
Do projektu se zapojilo celkem
13 základních škol – z Děčína,
Ústí nad Labem, Lovosic, Mostu,
Litvínova, Měcholup, Hamru
a Meziboří. Všechny týmy teď
čeká důležitý úkol. Vybrat svůj
nejpovedenější bod a ten přihlásit do soutěže Kolumbovo vejce. „O vítězi rozhodne porota letos na jaře, ti nejlepší se mohou
těšit na zajímavé ceny,“ říká na
závěr koordinátorka vzdělávání
Magdaléna Jenčíková.
Tento projekt je spoluﬁnancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České
republiky. Podporuje ho také
Ústecký kraj. Projekt Kolumbus
– Poklady kolem nás a v nás je
realizován v rámci Operačního

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl
schválen výběrovou komisí ve
4. výzvě globálních grantů OP
VK Ústeckého kraje. Příjemci
byla na projekt schválena částka
ve výši 3 739 089, 60 Kč, projekt
je realizován v oblasti podpory 1.1 – Zkvalitnění počátečního vzdělávání v Ústeckém kraji. Ústecký kraj je zde v pozici
Zprostředkujícího subjektu.

Za pokladem s projektem Kolumbus
P

otkáváte v ulicích skupinky
školáků? Nedivte se. Jsou to
týmy, které pracují na projektu
KOLUMBUS – Poklady kolem
nás a v nás. Školáci pomocí turistických GPS a zcela nového
výukového programu mapují
region. Pátrají po historii, lidských osudech nebo přírodních
zajímavostech. Informace pak
sami zanášejí na speciální internetový portál.
„Je to naprosto jedinečná příležitost, jak děti pro něco nadchnout,
dostat je ven do přírody a zároveň prohloubit jejich znalosti,“
říká učitelka Klára Cíglová ze
Základní školy v Měcholupech.
Do projektu se škola zapojila společně s dalšími dvanácti z celého
Ústeckého kraje. „Museli jsme se
naučit ovládat GPS přístroj a portál Kolumbus, ale zvládli jsme to
dobře. Děti to opravdu baví. V
rámci výuky vyhledáváme zajímavosti, přemýšlíme o tom, co
bychom mohli zmapovat nejen
pro sebe, ale i pro další skupiny. Už několikrát jsme byli v terénu a zpracované informace vložili
do speciálních schránek. Když se
podíváte do mapy portálu a pak

k nám přijedete, můžete si zkusit něco najít,“ doplňuje její kolegyně Michaela Mandová, která se projektu věnuje s další
skupinou.
Projekt je založen na principech zážitkové pedagogiky.
Školáci sami pátrají po zajímavostech v jejich okolí, které ale

zároveň korespondují s tím, co se
učí ve škole. Využívají k tomu přírodopis, zeměpis nebo dějepis,
ale také speciálně vytvořené volitelné předměty. „Projekt začal
v lednu 2011. Zhruba půl roku trvala příprava metodiky pro školáky i učitele a vznik internetového

portálu, který je určen speciálně
pro potřeby školáků a který najdete na adrese www.projekt-kolumbus.cz,“ vysvětluje za realizační tým Magdaléna Jenčíková.
Týmy školáků ze druhých stupňů ZŠ pracují ve školních třídách,
kde sbírají a třídí informace, rozhodují se o tom, co připraví pro

své spolužáky. Tomu pak dají
hmotnou podobu – vyrobí poklad
a ten schovají někde v terénu.
Pojetím může projekt připomínat
celosvětovou hru Geocaching. V
případě projektu Kolumbus ale
jde především o to, aby školáci sami vyhledávali zajímavosti

Putování lososa Lukáše

C

ílem česko-německé soutěže Dobrodružství lososa Lukáše je upozornit žáky
5. - 7. tříd na konkrétní ohrožený živočišný druh – lososa
obecného atlantského – a hravou formou je seznámit s životním cyklem lososů při jejich

putování řekou Labem až do
moře. Výstupem byl komiks
o jedné až dvou čtvrtkách velikosti A3 s popisem dobrodružství lososa Lukáše. Technika
mohla být libovolná, podmínkou byla komiksová forma. Žáci
34 severočeských škol (Ústecký

Vítězové severočeského kola soutěže putování lososa Lukáše jsou ze Základní školy
Edisonova ve Varnsdorfu

a vlastní aktivitou tak doplňovali informace, které chybějí i ve
školních osnovách. Zdokonalí si
svoje schopnosti práce s novými
technologiemi, naučí se spolupracovat v týmu a nakonec i více
poznají svůj region a kraj.
Znalosti si ale nejdříve museli osvojit pedagogové. Ti, kteří se
na projektu podílejí, prošli školením ještě předtím, než byl program zařazen do výuky. „Museli
se naučit ovládat turistickou GPS
– nastavovat souřadnice, zadávat body, hledat na mapě. Také
museli zvládnout obsluhovat základní administraci portálu, na
který informace zanáší. Myslím,
že to mnohé překvapilo a my
měli radost, že práce s projektem
nadchla i dospělé,“ říká o školení
lektor Pavel Fekete, který měl pedagogy po dva dny na starosti.
„Vše je připraveno tak, aby se
výuka snadno vžila. Jsem rád,
že jsem si to mohl sám vyzkoušet. Ovládání systému je velice intuitivní, takže jsme všechno zdárně zvládli, především
tedy obsluhu portálu,“ doplňuje Tomáš Babouček, učitel z 15.
základní školy v Mostě, která je

„Česko jede“ mapuje naše cyklotrasy
a Liberecký kraj) z České Lípy,
Chabařovic,
Mostu,
Štětí,
Ústí nad Labem, Varnsdorfu,
Duchcova, Chomutova, Jestřebí,
Litvínova, Loun, Roudnice nad
Labem, Teplic a Třebenic, kteří se od 1. listopadu zúčastnili soutěže, doprovázeli lososa Lukáše a formou komiksu
ztvárnili jeho putování Labem
až do Severního moře. Soutěž
zorganizovala pro školy společnost Svč. vodovody a kanalizace ze skupiny Veolia Voda.
Slavnostní vyhlášení soutěže
zaměřené na vytváření vztahu dětí k životnímu prostředí,
se odehrálo na krajském úřadě
Ústeckého kraje v polovině ledna pod záštitou paní hejtmanky. V celorepublikovém ﬁnále
bude Ústecký kraj reprezentovat ZŠ Edisonova Varnsdorf,
která vyhrála severočeské kolo.

Č

esko jede se zaměřuje na
komplexní podporu cykloturistiky a dalších sportů
v České republice. Cílem je zejména poskytnout přehledné
a kvalitní informace českým
a zahraničním cyklistům o možnostech vyžití ve všech regionech ČR. Centrum dopravního
výzkumu v.v.i. v rámci národní
cyklostrategie připravuje projekt www.ceskojede.cz, který
implementuje ověřené metody
a značení Nadace SchweizMobil
(www.schweizmobil.ch),
což
je švýcarský celonárodní velmi dobře propracovaný systém
tras pro pěší, cyklistiku, horská
kola a in-line bruslení.
„Spolupráce na projektu ‚Česko
jede‘ je pro Ústecký kraj v souladu s ambicí nabízet na jednom
místě top cykloturistickou nabídku kraje. Plánujeme propojení

webových portálů www.branadocech.cz a www.ceskojede.cz,
přičemž by byla využita orientace na společné typy cílových
skupin, pro něž jsou připraveny
cyklomarketingové produkty,“
sdělil ke spolupráci na projektu radní pro regionální rozvoj
a cestovní ruch Radek Vonka
a pokračuje: „Projektu jsme vyslovili podporu i hejtmanským
dopisem senátnímu výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice, jemuž byl projekt
představen na podzim roku 2011.
V dopise vyjadřujeme naši vůli
ke spolupráci.“
V říjnu 2011 se poprvé pět
krajů prezentovalo na cyklistickém veletrhu Bike Brno ve
společném stánku pod značkou „Česko jede“. Úspěch
akce byl dán provázaností nabídky a možností cíleného

marketingu. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti se další společná prezentace uskuteční na veletrhu FOR BIKES
v březnu 2012. V první fázi
kraj připraví pro webové stránky projektu nabídky čtyř páteřních cyklotras Ústeckého
kraje, t. j. Labské stezky,
Cyklostezek Ohře a Ploučnice
a Krušnohorské magistrály. Půjde o představení cyklotras, tedy cyklostezek jako
tipů pro dálkové cyklisty či
pro návštěvníky regionu, a to
třeba i s malými dětmi. V nabídce se zájemce dozví o jejich délce, průběhu, povrchu,
náročnosti. Stranou nezůstane ani informace o zajímavostech, informačních centrech
a lákat k návštěvě budou propagační fotograﬁe z konkrétní
cyklotrasy.
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Další ročník Zlatého erbu vyhlášen!
I

v letošním roce se mohou
obce a města přihlásit do soutěže, která se zaměřuje na kvalitu webových stránek a dalších
poskytovaných elektronických
služeb úřadů a magistrátů, jejichž hlavním cílem je usnadňovat život svým občanům.
Přihlášky do soutěže mohou zájemci již posílat.
Sdružení Zlatý erb vyhlásilo 14. ročník soutěže Zlatý
erb o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí. Cílem soutěže je podpořit
modernizaci místní a regionální

veřejné správy prostřednictvím
rozvoje informačních služeb
poskytovaných
občanům i speciﬁckým skupinám uživatelů
s využitím internetu a ostatních
elektronických médií
a přispět tak
k rozvoji kvality
života ve městech, obcích a krajích České republiky.
Formulář přihlášky do soutěže je k dispozici na webové

stránce soutěže www.zlatyerb.
obce.cz. I letos mohou soutěžit také weby
měst, obcí a regionů zaměřené na turistický ruch. Budou
se vyhlašovat
také zvláštní
ceny. Do soutěže Zlatý erb
se mohou zapojit i uživatelé městských
a obecních stránek. Mohou
dát svůj hlas do tzv. ceny veřejnosti, například své obci.

FOTOKVÍZ

Pokyny zájemci naleznou na
stránkách soutěže. Hlasovat
mohou všichni uživatelé internetu, kteří disponují platnou
e-mailovou schránkou, na niž
bude poslána ověřovací zpráva. Hlasovat lze pouze pro jedno město nebo obec.
V loňském ročníku soutěže bodovali hned dva zástupci
z našeho regionu, vítězové krajského kola:. město Most zvítězilo s TV Most Expres v kategorii Nejlepší elektronická služba,
Libochovany si mezi obcemi zasloužily stříbrnou příčku.

Ústečtí „smajlíci“ u Arna Fišery

P

ětice mladých redaktorů a redaktorek z časopisu Smajlík

ústecké Stanice mladých techniků navštívila náměstka

hejtmanky Arna Fišeru. Žáky
z ústeckých základních škol
a členy novinářského kroužku zmíněné stanice doprovázela vedoucí SMT Jana Velková.
Stanice pracuje při Základní
škole Mírová 4 na ústecké
Severní Terase a jako volnočasové centrum školní mládeže
má v současné době jedenatřicet kroužků s téměř čtyřmi stovkami dětí z mnoha ústeckých
škol.
Časopis Smajlík, jehož logo
měli pozvaní novináři na tričkách, vychází jednou měsíčně.
Pracuje se podle redakčního

plánu a témata jsou aktuálně
také doplňována. Teď v lednu se redaktoři, nejen ti píšící, ale také graﬁci „listu“,
vydali za náměstkem hejtmanky Ústeckého kraje Arnem
Fišerou. Dozvěděli se novinky o kraji a jeho sídelním městě, ptali se na to, jak se dělá
politika v regionech a zajímal
je vztah pana Fišery ke sportu a tomu bílému, tedy lyžařskému, obzvlášt. Členové novinářského kroužku z ústecké
Stanice mladých techniků si
také prohlédli Krajské noviny
Ústeckého kraje.

Teplická zimní pohádka

T

eplice hostily v polovině ledna VIII. mezinárodní hudební
a taneční festival dětí a mládeže
„Zimní pohádka“. Do kulturního domu zavítal mimo jiné i krajský radní pro oblast školství,
mládeže a sport Petr Jakubec,
který spolu s organizátorkou
Lyudmylou Zhruravlevovou festival slavnostně zahájil. Na akci se
sjely soubory z celého Česka, ale
také z Izraele, Ruska, Slovenska
a Turecka.

Doe, Mie

Musculus

Zásah

Srna (angl.)

„Festivalu jsem se zúčastnil
již podruhé. Vystoupení souborů byla opět velice vzrušující
a nápaditá. I nejmladší účastníci ze sebe dostali maximum,
aby ukázali bezchybné provedení,“ řekl radní.
Během jednotlivých vystoupení nechyběly originální dějové nápady moderního a klasického tance, sborový zpěv,
pestrý folklor a barevné kostýmy. Vyhodnocení se odehrálo

Provozovatel
Bývalá SPZ
největší sítě
Olomouce
el. plateb

Pták
s červenou
„čepičkou“

V pořádku
(angl. zkr.)

druhý den v pražském Divadle
na Vinohradech. Festival pořádá Nadační fond „Mezinárodní
fórum mládeže“ a konal se
pod záštitou krajské radní pro

Nevykastrovaný samec
prasete

Předložka

Ocenění

Základní
složka
osobnosti
člověka

oblast kultury a památkové
péče Jany Ryšánkové, europoslance Jaromíra Kohlíčka a primátora Teplic Jaroslava Kubery.

Japonská
prefektura

Předložka

Domácky
Miroslav

Schodišťový
stupeň

Multimediální
zpráva
Radiolokátor

1. díl tajenky
Předpona
soustavy SI
Domácky
Lolita

Sada
Nebo (něm.)
Obchodní
akademie
Oj dětského
vozíku

Francouzský
člen

Potravinářská
přísada

Firma ve
Vodochodech
Zn. masážní
kosmetiky

Ženské
křestní
jméno

Předložka

Cirkusový
šašek

2. díl tajenky

Zámek (angl.)

Pružina

Sladkost

Chemická
značka
sodíku
Snížený tón

Dots Per Inch
(zkr.)

Internet
(hovorově)
Ořech (angl.)

Chemická
značka
telluru

Jednoduchý
zahradní
přístřešek

Bytová
textilie
Výrobce
počítačové
techniky

Odnož
buddhismu
Otázka po
cestě

A další

Inic. malíře
Dürera

To znamená

Cumulus

Fyzikální
veličina

Experiment

Předmět

Domácky
Eduard

4. díl tajenky

Základ hip
hopové
hudby

Jeden z
rodičů
Ruská řeka
Herpes

Outlook
Express

Dluh (slov.)

Odhad

Balení

Šatní škůdce

Zahrada

Mužský hlas

Zvratné
zájmeno
Býv. SPZ
Náchodu

Název
hlásky

Krabice
Chem. zn.
niklu
Ekologický
(hovorově)

3. díl tajenky

Hlodavec

Předložka

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V MOSTĚ

Zmizelé Litoměřice,
do 4. března. Fotograﬁcká výstava z archivu muzea.

Magma světlo poutníka,
do 10. února. Výstava obrazů
Vladimíra Nováka v děkanském
chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v Mostě.

Zvýšený tón

New York

Tango sklo - proměny barevných kontrastů, do 4. března
(výstavní místnosti). Unikátní
přehlídka skla, inspirovaná temperamentním tancem. V průběhu prvního desetiletí 20. století se módní vlna tanga odrazila
i v užitém umění.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM
India passing by, až do 31. prosince. Netradiční pohled na Indii
z jedoucího automobilu, jak se
jí svým fotoaparátem pokusil
zachytit fotograf Míra Pokorný
(chodba před oddělením anglické literatury v ul. W. Churchilla 3
- vstup volný).
Výstavní kolekce k MFF Jeden
svět, 15. 2. až 2. 4. – budova ve
Velké Hradební 49. Kolekce tří
výstav: Afghánské momentky,
Afghánská panoramata, Můj
sen o Afghánistánu (kresby afghánských dětí).

V

Ukazovací
zájmeno
Každý druhý
den

Zástup lidí

Zakončení
v šachu
Linear
Executable

potřeby a neduhy, které je třeba
napravit. Vlastníku - náboženské obci - proto byla z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2011 poskytnuta dotace ve výši 80 tis. Kč na opravu
části střechy. Celkové náklady
opravy přesáhly 257 tis. Kč.
Poznáte o jaký kostel se jedná
a ve kterém z měst byste ho našli? Správné odpovědi přijímáme
do středy 15. února na adrese:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odd. tiskových informací, Velká
Hradební 48, 400 02 Ústí n. L.
nebo emailové adrese: ticha.a@
kr-ustecky.cz. Heslo: Fotokvíz.
Nezapomeňte i do mailu napsat svou adresu pro případné
zaslání výhry.

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH
Kouzlo starých stromů, 14. 2. až
20. 5. Velkoplošné fotograﬁe a popisy památných stromů Česka.

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI NAD LABEM
V neděli 12. února 2012 nabízí
galerie volný vstup pro všechny návštěvníky!
Ostrava! Ostrava!, 9. 2. až 15. 4.
Roudnická galerie chce představovat kvalitní sbírky sesterských institucí z Rady galerií ČR. Tentokrát o severu
Moravy a na srovnání uměleckých kolekcí z druhé poloviny
20. století.
Malba na divoko, 9. 2. až 4. 3.
Výstava představí dosud téměř
neznámou samorostlou autorku Miladu Poliánovou (*1954)
a její monumentální obrazy
z doby kolem poloviny osmdesátých let.

KŘÍŽOVKA O CENY

Byte (angl.
výslovnost)
Jednotka
plochy

Trnovník

Sport utility
vehicle (zkr.)

Jméno pro
psa

Domácí
mazlíček
Bývalá SPZ
Blanska

Mýtické zvíře

Chemická
značka
thoria

Chem. zn.
astatu

Z došlých emailů a dopisů jsme
vylosovali tři výherce dárků
od Ústeckého kraje: František
Pavlovič z Dolní Poustevny,
Milena Hrodková z Mostu
a Jaroslav Chlouba z Děčína.
Dnes nabízíme kulturní památku - církevní stavbu nepoměrně mladší, než
jaké jsme kdy představovali. Stavba
jednolodního kostela v historizujícím
slohu začala přímo s počátkem 20.
století a je spojena
s hnutím Los von
Rom (tedy - Pryč od
Říma). Představuje
tedy pěknou ukázku protestantské
architektury z počátku 20. století.
Byť se jedná o stavbu „jen“ století starou, i taková má své

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Zemědělské
nářadí
Obrněné
vozidlo

Eso (angl.)

pět jsme pro vás připravili fotokvíz, ale nejdříve se
podíváme na správnou odpověď z minulého čísla. Jednalo
se o Čajový pavilon Zámku
Děčín (viz malé foto ve výřezu).

KULTURNÍ POZVÁNKY

Přístav

Obec na
Karlovarsku

O

Etnická
skupina v
jihovýchodní
Asii

prosincové křížovce vyšla dobrým luštitelům tajenka Kolik je letos držitelů ceny
Spokojený zákazník (?). V článku
našich novin na straně páté byla
odpověď přímo v titulku-bylo jich
dvanáct (z pěti okresů). Do losování o pěkné ceny jsme zařadili několik set luštitelů, kteří nám napsali
tajenku, odpověď na ni a nezapomněli ani na vlastní adresu. Jen tak
cenu můžeme odeslat; tentokrát
ji dostanou Otakar Fajfr z Bíliny,
Edita Šimůnková z České Lípy,
Marie Kadlečková z Děčína 27,
Miroslav Brdlík z Litoměřic

a Martina Vokounová z Horního
Jiřetína. I tato křížovka, premiérová v roce 2012, má v tajence otázku, na níž naleznete odpověď v některém z našich článků. Pošlete
nám nejen tajenku, ale i odpověď!
Vaše maily a „koresponďáky“ očekáváme nejpozději do středy 15. 2.
Korespondenční lístky na Krajský
úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí n. L., elektronicky na sebesta.z@kr-ustecky.cz. Zásilku doplňte heslem
„Křížovka“; i v mailech uvádějte
plnou adresu!
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