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Méně soli na naše silnice,
ale...

Školství
v Ústeckém kraji

ZIMA NEKONČÍ!

s pohledem m.j. do SOŠ
v Hamru
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J. Vaňhová: Vláda bude připravovat zákony „pro Šluknovsko“, které jsou již hotové

Nesouhlasíme
s vládou a poslanci!
O
bčané ze Šluknovska,
ale i dalších lokalit, kde
panuje napětí v soužití s nepřizpůsobivými, mohli mít
od 7. února 2012 lehčí spaní.
Ten den projednávala poslanecká sněmovna Ústecký balíček. Místo jeho schválení
však rozhodla jednání přerušit do června. Proč se tak
stalo a jak bude nyní Ústecký
kraj postupovat, jsme se zeptali Jany Vaňhové, hejtmanky Ústeckého kraje.

Jak jste zamítavý postoj vládních poslanců k Ústeckému
balíčku přímo v Poslanecké
sněmovně vnímala?

D

Cítila jsem neskutečnou bezmoc. Rok a půl jsme připravovali potřebné zákony, které by
pomohly slušným občanům v sociálně vyloučených lokalitách, odvedli jsme kvalitní práci za nečinnou vládu. A výsledek? Bez toho,
že bych měla vůbec možnost cokoli přednést, za pár minut naše
zákony pravicoví poslanci smetli
ze stolu. Ti poslanci, kteří v životě
nepoznali, co je to soužití s lidmi,
kteří se vám přes den vysmívají,
že chodíte do práce, večer vás přepadnou a sociální dávky utrácejí
za alkohol, cigarety, hrací automaty a drogy.
Pokračování na str. 3

U nedávného jednání „u kulatého stolu“ o problematice sociálně vyloučených lokalit a nepřizpůsobivých občanů především ze Šluknovského
výběžku (uskutečnilo se koncem ledna) byli také iniciátorka setkání hejtmanka Jana Vaňhová a policejní prezident Petr Lessy.

Po masopustu první trhy!

P

o těch dlouhých mrazech
z přelomu ledna a února se hezky píše jedna
docela
dobrá
zpráva: zima pomalu končí
a přicházejí předzvěsti
příjemnějšího
počasí.
Masopusty v několika
městech našeho kraje to
v únoru načaly a první
březnové farmářské trhy
letošního jara to dokonají. Severočeské farmářské
trhy se opět chystají do
našich měst. Občanské
sdružení
Český
umArtificium Bohemicum spolu s Ústeckým krajem, jeho
agrární komorou a s partnerstvím společnosti Czech
Coal nabídne letos SFT v šesti
městech kraje, v Ústí n. L.

na dvou místech. Začíná se
v pátek 16. března odpoledne
u Olympie v Teplicích, trhy

pokračují v Ústí n.L. na
Kostelním náměstí u OC
Forum ve čtvrtek 22. 3. (13-18
h.), v sobotu 24. března si dopoledne odbudou SFT letoší
premiéru v Chomutově na

O železniční
dopravě

náměstí 1. máje. Na Mírovém
náměstí v Kadani si stánky
farmáři rozloží ve čtvrtek
29. března po poledni a Hipodrom v Mostě
a hlavně Mostečané se
dočkají v sobotu 31. 3.
dopoledne. V dubnu pak
přibudou i SFT na Severní
Terase v Ústí, na zámku
Nový Hrad v Jimlíně na
Lounsku a v květnu se
trhy představí i v Jirkově.
Celkově se v letošním
roce
Severočeské
farmářské trhy uskuteční
v uvedených městech asi
devadesátkrát! Další podrobnosti, zajímavosti, sortiment
a
podobně
na
www.severoceskefarmarsketrhy.cz.

o Ústeckého kraje přijelo
21. 2. celé představenstvo
Českých drah v čele s předsedou
a generálním ředitelem Petrem
Žaludou. Mimo jiné se na krajském úřadě setkali s hejtmankou Janou Vaňhovou a radním pro dopravu Jiřím Šulcem.
Hovořilo se o perspektivách
drážní dopravy v regionu. Kraj
platí ročně vlaky za 700 mil. Kč
a za své peníze chce odpovídající kvalitu. Proto hlídá plnění
10leté smlouvy s ČD zaručující
nasazování nových a modernizovaných jednotek na tratě
v ÚK. Spolu s ČD chce kraj
tlačit na obnovu železniční infrastruktury, aby vlaky mohly
plně využít potenciál a kromě
pohodlí nabídnout cestujícím
v kraji také maximální rychlost.

Ministerstvo ohrožuje léčbu
onkologických pacientů v celém kraji

Ú

stecký kraj důrazně odmítá
snahu ministerstva zdravotnictví uzavřít komplexní
onkologické centrum (KOCE)
v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem a vnímá je jako
porušení nastavených dohod.
Před třemi roky ministerstvo

odebralo status KOCE pracovišti
v chomutovské nemocnici. „Ministerstvo se rozhodlo
trestat občany Ústeckého kraje a cíleně likvidovat zdravotní
péči v regionu. Přestože kraj plní
podmínky nastavené pro komplexní onkologická centra, chce

ministerstvo, aby celé moderní vybavení zůstalo nevyužito
včetně zkušeného personálu a aby nemocní lidé cestovali stovky kilometrů, když můžou
mít tu nejlepší léčbu přímo
v Ústí.
Pokračování na str. 7

Tým pro budoucnost
T

ým pro budoucnost Ústeckého kraje se sešel v Ústí nad Labem, aby jednal o konkrétní podobě spolupráce v letošním roce. Členy
týmu jsou kromě hejtmanky a zástupců Rady
Ústeckého kraje také představitelé akciových
společností Czech Coal, Litvínovská uhelná
a Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal. Ta
se již loni zavázala po dobu pěti let každoročně přispívat do Fondu Ústeckého kraje. Letos
to bude deset milionů korun, tedy stejně jako
v roce loňském. Tyto prostředky mají být využity na podporu zaměstnanosti, zdravotnictví,
sociální sféry, vzdělávání, kultury, sportu a dalších oblastí rozvoje regionu. Cílem spolupráce
je zvýšení životní úrovně jeho obyvatel.
Tým pro budoucnost je výsledkem spolupráce,

která započala v závěru roku 2010. Tehdy skupina Czech Coal jako významný podnikatelský
subjekt v Ústeckém kraji oslovila Radu kraje
s nabídkou sestavení společné pracovní skupiny,
která by deﬁnovala oblasti potřeb kraje a možnosti podpory ze strany skupiny Czech Coal.
„Ústecký kraj je historicky průmyslovým regionem. Ačkoliv jsme na tento odkaz hrdí, chceme také, aby významné subjekty kompenzovaly
občanům kraje svou činnost podporou dalších
aktivit a projektů, které jsou důležité pro rozvoj
kraje a pro lidi, kteří zde žijí. Fond Ústeckého
kraje svou pomoc a ﬁnanční prostředky i díky
podpoře skupiny Czech Coal cíleně míří do pánevní oblasti, která je zasažená těžbou,“ říká
hejtmanka Jana Vaňhová.

Zajímavá otázka a pěkná cena
Krajské noviny, které vydává Ústecký kraj v nákladu 340 tisíc kusů měsíc co měsíc, jsou určeny všem
občanům regionu. Každý z vás nám může psát
i tipy na zajímavé reportáže, posílat krátké zprávy
z důležitých akcí z vašeho okolí a také se ptát. Do
rubriky Naše odpovědi na moudré otázky nám můžete posílat mailem otázky na problematiku práce
krajského úřadu, orgánů samosprávy, na krajské
priority nebo otázky směřující do jednotlivých oblastí práce Ústeckého kraje pro vás, jeho občany.
Na vybrané otázky odpoví odborníci krajského úřadu i třeba politici kraje. Pokud nemáte na internet

přístup, svěřte otázku naší poště. Maily: noviny@
kr-ustecky.cz, poštou na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. Zásilku označte:
Ptáme se. Pro ty, jejichž otázky budou natolik vtipné a moudré a odpovědi na ně zajímavé i pro další čtenáře, máme kromě zveřejnění v našich novinách připravenu i další odměnu – vstupy zdarma
do vybraných kulturních příspěvkových organizací
Ústeckého kraje (muzea, galerie atd.). Těšíme se, že
se i touto formou budete spolupodílet na obsahu
krajských novin. A děkujeme vám za to!

Ústecký kraj
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Z JEDNÁNÍ RADY ÚSTECKÉHO KRAJE
Severočeské divadlo s. r. o.
Rada doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
o založení společnosti s ručením omezeným Severočeské divadlo s. r. o. Nově založený subjekt bude tvořen dvěma společníky, Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem.
Oba společníci budou mít obchodní podíly ve shodné výši, tedy
každý 50%, a v návrhu společenské smlouvy se zavazují k následnému ﬁnancování zakládané obchodní společnosti, a to po
dobu minimálně 5 let.

O ﬁnancování funkce městské knihovny
Rada souhlasila s návrhem zahájit jednání s městem Ústí n. L.
o nápravě situace ohledně provozu a ﬁnancování Severočeské vědecké knihovny v Ústí, p. o kraje, která plní také funkci základní
městské knihovny a je vyčíslena sumou cca 11 mil. Kč ročně, z toho
provoz 7 poboček přijde asi na 5,8 mil. Kč. Město přispívá na provoz
poboček ročně částkou cca 300 tis. Kč, zároveň si však účtuje 260
tis. Kč nájemné v budovách města, kde sídlí 5 poboček.

Strategie prevence kriminality
Rada Ústeckého kraje doporučila zastupitelům schválit Strategii
prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2012 –
2016. Kraj bude plánovat a koordinovat preventivní aktivity na svém
území a v obcích v kraji. Nutnou podmínkou, aby kraj mohl čerpat
ﬁnanční prostředky ze státního rozpočtu na program prevence kriminality, je vypracování strategie na zmíněné období.

MŮJ NÁZOR: O DALŠÍM ŠKRTU OD MINISTERSKÉHO STOLU

O

bčané z našeho regionu, kteří onemocněli rakovinou, mají dosud možnost absolvovat biologickou
léčbu v onkologickém centru Masarykovy nemocnice
v Ústí n.L. Po odebrání statusu podobnému zařízení chomutovské nemocnici „chystá“ Ministerstvo zdravotnictví
ČR zrušit od dubna také status komplexního OC v krajském městě. Lidé budou za
léčbou jezdit od nás do Prahy,
Plzně, do Hradce nebo na
Moravu? Co má ministerstvo
zdravotnictví proti občanům
Ústeckého kraje, respektive
Co vidíte za snahou MZd zrušit biologickou léčbu rakoviny
v Ústeckém kraji?

kraje mohlo tehdy dojít nejen
k vyřešení mnohamilionového
ﬁnančního propadu, ale i k vytvoření detašovaného pracoviště ústeckého komplexního centra v Chomutově, aby lidé ze
západní části kraje nemuseli za
biologickou léčbou dojíždět až
do Ústí. V kraji tak byl zachován
plnohodnotný rozsah péče o onkologické pacienty, který je ale
pražským ministerským úředníkům zřejmě dál trnem v oku, jak
dokazují snahy odejmout status
- tentokrát onkologii ústecké. Že
přitom jde o peníze, je více než
jasné. Nyní ale není kam ustupovat. Prostředky na biologickou léčbu je třeba vynaložit tam,
kde jsou pacienti. Na severu žijí
občané se stejným právem na
dostupnou zdravotní péči jako
jinde v Česku. To by si mělo ministerstvo uvědomit a přestat
ohrožovat těžce postižené pacienty s rakovinou.

NAVŠTÍVILI NÁS

Pavel Kouda (ČSSD),
zástupce hejtmanky

Hejtmanka Jana Vaňhová spolu s náměstkem Arnem Fišerou
jednali se zástupci Krajské agrární komory Ústeckého kraje
v čele s předsedou Františkem
Loudátem (na snímku vlevo spolu s A. Fišerou) o pokračování vzájemné spolupráce
i v roce letošním. Vedení kraje
slíbilo, že dosavadní společné

Podle čtenářů Metropolu
i jeho poroty se Osobností roku
Ústeckého kraje 2011 v kategorii Politika stala hejtmanka
J. Vaňhová. V ktg. Podnikání
J. Palička, př. představenstva
1. Svč. družstva zdravotně postižených z Děčína. V Kultuře
vyhrál tanečník Svč. divadla
opery a baletu Vl. Gončarov
a sportovní osobností se stal
děčínský skikrosař T. Kraus.

Nový ﬁtness v Litvínově

Zrekonstruovaný ﬁtness club
HC Litvínov se otevřel 6. února
v prostorách Zimního stadionu
Ivana Hlinky. Náklady na stavební práce při rekonstrukci
činily 11 mil. Kč. Jen vybavení
ﬁtness si vyžádalo investici ve
výši 3,2 milionu. Vznik nového
zázemí pro hokejisty podpořil
také Ústecký kraj, který poskytl
2 miliony korun.

Webová televize

Od Nového roku vysílá webová televize Ústeckého kraje v atraktivnějším designu.
Internetová stránka www.u-tv.cz dostala moderní tvář,

rakoviny v Ústeckém kraji je typickým příkladem toho, jak vypadají nedomyšlená úřednická
rozhodnutí od stolu. Pokud pracujete na ministerstvu a do „své“
nemocnice za „svým“ lékařem
dojedete tramvají za 20 minut,
nedomyslíte, že kvůli vašemu
úspornému plánu bude někdo
třeba z obcí v Krušných horách
cestovat do nemocnice v Praze
autobusem čtyři hodiny. Že takto uvažuje úředník, který má najít úspory za každou cenu, mě
nepřekvapuje. Je ale nutné na to
razantně reagovat. Jsem rád, že
to takto chápe naše vedení kraje a že při řešení této věci pomáhají i kolegové z poslanecké sněmovny z našeho regionu i sama
města, kdy například Chomutov
vyzval Ministerstvo zdravotnictví k zachování komplexní
onkologické péče v Ústeckém
kraji. Argumenty o slabém
technickém zázemí nemocnic
v Ústeckém kraji jsou přitom liché. Nemocnice mohou požadavky ministerstva na podmínky pro
zajištění péče splnit. Každý si ale
musí uvědomit, že nový kvalitní
nemocniční pavilon se nedá postavit do roka a do dne. Úředníci
to prostě zkouší. Ví, že pokud by
se povedlo jednou biologickou
léčbu v regionu stopnout, je to
s nejvyšší pravděpodobností její
deﬁnitivní konec. Obnovit něco
tak odborně náročného, včetně zajištění specialistů v daném
oboru, které mimochodem dnes
nemocnice v Ústeckém kraji
mají, by totiž bylo jen těžko myslitelné. Nesmíme to připustit.
Jinak můžeme čekat, že za pár
týdnů by byl třeba ohrožen další obor zdravotní péče. Hledat
úspory v regionech totiž zavedení „odborníci“ na ministerstvu
v Praze umí…

nepotřebují. Náš kraj je ale oblastí, ve které se nacházely resp.
ještě nacházejí ložiska rud a zejména hnědého uhlí. Jsou zde
zdroje vody a hustá železniční
síť. Od nepaměti zde žijí lidé, kteří toto bohatství těžili ku prospěchu všech. Dokladem toho jsou
názvy obcí Měděnec, Cínovec,
Kovářská. Proto zde v roce 1870
bratři Mannesmannové založili svoji válcovnu trub, proto zde
byla postavena ﬁliálka Poldiny
huti, proto v Litvínově postavili
chemičku. Odedávna tu žijí lidé,
kteří své zdraví dávají všanc, aby
v Praze, na ministerstvu zdravotnictví, když úředníci přijedou svými vozy poháněnými
litvínovskými produkty, mohli v teple svých kanceláří svítit
proudem z Ledvic a psát rozhodnutí o tom, že onkologičtí pacienti z Ústeckého kraje mají jezdit za
léčbou do Prahy, Plzně, Hradce
Králové, Brna. Páni na ministerstvu velice dobře vědí, že Ústecký
kraj má potřebné technické vybavení, má i kvaliﬁkovaný personál. Proč by si měli pracovníci
na ministerstvu namáhat hlavu s řešením, které je nasnadě.
Chomutovská nemocnice má
potřebné vybavení, ale nemá
dostatečný personál. Ústecká
nemocnice má potřebný personál, ale nemá tak kvalitní vybavení. Obě nemocnice jsou součástí Krajské zdravotní. Udělme
tedy statut Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní a nechme na vedení této
společnosti, aby s péčí řádného
hospodáře zpracovalo a realizovalo koncepci onkologické léčby v Ústeckém kraji. To je však
příliš jednoduché řešení a snížilo by zisky center v Praze, Plzni,
Hradci, Brně …

zvětšilo se okno pro přehrávání videa a zpřehlednil se obsah webové televize. Každý
týden nabízí několik nových
reportáží.

Není to tak dlouho, kdy
v Ústeckém kraji, jednom z onkologicky
nejpostiženějších
krajů v Česku, působila dvě plnohodnotná komplexní onkologická centra. Přes masivní
nesouhlas odborníků, široké veřejnosti i politické reprezentace, dosáhlo přesto ministerstvo
zdravotnictví svého a chomutovské nemocnici status odňalo.
Ve hře tehdy nebyly jen směšné
zástupné problémy typu malé
publikační činnosti lékařů. Ve
hře byly především peníze, a ne
malé. Obě krajská onkocentra tehdy splňovala předpoklady pro přijetí dotací z příslušného operačního programu, každé
mělo získat po 80 milionech korun. To chomutovské o potřebné
a očekávané prostředky odnětím statusu nenávratně přišlo.
Díky struktuře Krajské zdravotní, a. s. a pomoci Ústeckého

Odběry a analýzy vzorků

Poznámka: Jednání zástupců Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s. se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR na téma zachování statusu komplexního onkologického centra nedospělo ke konečné
dohodě, uzavřené ale není. Jednání 10. února skončilo dohodou o další vzájemné komunikaci mezi Krajskou zdravotní, a. s. a Českou onkologickou společností, potažmo Ministerstvem zdravotnictví ČR.

aktivity bude i nadále podporovat. Ústecký kraj úspěšně
spolupracuje s Krajskou agrární komorou ÚK již několik let.
Podílí se na mnoha akcích, například na Setkání u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích,
Celokrajských dožínkách či na
soutěži Regionální potravinářský výrobek.

AKTUALITY • INFORMACE
Čtyři osobnosti Metropolu

únor 2012

Po řadě kontrol zaměřených
na skladování upravených kalů
na skládce CELIO u Litvínova,
které proběhly vloni, vypsal
Krajský úřad Ústeckého kraje
nové výběrové řízení na akreditovanou laboratoř, která
bude ve zkouškách pokračovat. Laboratoř provede odběry
a analýzy ve vybraných lokalitách včetně skládky CELIO. Ve
zkouškách skladovaných kalů
bude krajský úřad pokračovat
4x za rok.

Výbor regionů v Bruselu

Jeho členové se sešli v polovině února. Před plenárním zasedáním se konala další schůze
české národní delegace ve VR,
při níž byli přivítáni noví členové jmenovaní Svazem měst
a obcí ČR (a schváleni Radou EU
dne 10.2.), mezi něž patří i primátor Chomutova Jan Mareš
(na snímku z Bruselu). Přítomna
byla i dlouholetá členka VR hejtmanka J. Vaňhová.

Petr Fiala (ODS),
zastupitel a předseda
Finančního výboru ZÚK
Předně bych chtěl říct, že léčba v Ústí zůstane. Jsem přesvědčen, že to dokážeme prosadit.
Pokud jde o odpověď na otázku „Co má ministerstvo zdravotnictví proti občanům Ústeckého
kraje?“ je prostá – nic. Nic proti nim nemá, tamním úředníkům jsou totiž „ukradení“. Jinak
si záměr zrušit biologickou léčbu rakoviny v Ústeckém kraji vysvětlit neumím. Pokud by tomu
bylo jinak, nedovedu si představit, proč přichází s návrhem,
který fakticky nutí vážně nemocné lidi složitě dojíždět přes
sto kilometrů za lékařskou péčí.
Záměr zrušit biologickou léčbu

Ladislav Drlý (KSČM),
zastupitel, člen ﬁnančního
výboru a investiční komise
Pracovníci ministerstva zdravotnictví zřejmě Ústecký kraj
neznají. Zjevně si nás představují jako černou díru do země,
ze které tu a tam vylézají ropáci.
A ti přece onkologickou léčbu

Nehořelo! Hasiči slavili a odměňovali.

N

a ústeckém hejtmanství se
v sobotu 11. února uskutečnilo společné zasedání členů výkonných výborů okresních sdružení Hasičů Čech,
Moravy a Slezska v Ústeckém
kraji a vedoucích okresních
odborných rad. Přítomna byla
i hejtmanka Jana Vaňhová a její
náměstek Arno Fišera.
Úvod sobotního aktivu byl
ryze slavnostní. Nejvyšší představitelé kraje předali spolu
s Pavlem Doubravou, starostou sdružení HČMS pro Ústecký
kraj uznání a věcné ceny kolektivům, které reprezentovaly kraj
v červenci 2011 na Mistrovství
ČR dětí a dorostu v Ostravě
a v srpnu na Mistrovství v požárním sportu v Ostravě. Byli
to mladí hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Lhenice,
Hostomice (okres Teplice), dorostenky z Hrobců (Litoměřice),
dorostenci z Velkého Šenova,
muži ze Lhenic a kolektiv žen
z SDH Hrobce na Litoměřicku.
Poté převzali zástupci Brozan,
Rumburku a Chuderova přenosné plovoucí čerpací agregáty

a kancelářské vybavení pro
školení a vzdělávání dobrovolných hasičů bylo určeno okresním sdružením HČMS z celého
kraje. Celková hodnota darů od
Ústeckého kraje představovala částku téměř 700 000 korun,
ovšem vybavení za další čtyři

miliony korun dostanou dobrovolní hasiči od kraje v průběhu
roku 2012, třeba na chystaném
tradičním Dnu záchranářů,
jenž bude v červnu opět u autodromu v Mostě.
Hejtmanka poté připjala na standartu Sdružení

hasičů
Čech,
Moravy
a Slezska Ústeckého kraje pamětní stuhu a z rukou starosty Pavla Doubravy převzala pamětní medaili Svatého
Floriána, nejvyšší krajské hasičské vyznamenání. Aktiv
pak pokračoval pracovním
jednáním v několika odborných sekcích.

Hejtmanka připíná na standartu krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pamětní stuhu. Spolu s ní je na snímku náměstek
Arno Fišera a starosta SHČMS Pavel Doubrava (vpravo).

Ústecký kraj
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Nesouhlasíme s vládou a poslanci!
Pokračování ze str. 1
Čím přerušení ústeckých
zákonů
vládní
poslanci
zdůvodnili?
To zdůvodnění bylo naprosto šokující a zpočátku jsem
myslela, že snad špatně slyším. Pan poslanec Vidím
z ODS zdůvodnil odklad projednávání Ústeckého balíčku tím, že je potřeba počkat,
až vláda zpracuje vlastní zákony. Tedy budeme čekat
čtyři měsíce, než česká vláda připraví to, co je již nyní
ke schválení ve sněmovně.
Protože jde naprosto o apolitické zákony, vláda s některými kosmickými změnami nemůže navrhnout principiálně
nic jiného, než co navrhuje
Ústecký kraj.

Je vůbec možné, aby za tak
krátkou dobu vláda připravila
svoje vlastní zákony?

Proč si myslíte, že vládní
strany tyto nelogické kroky vlastně dělají? Mělo by
jim snad jít o to, aby co nejrychleji pomohli obyčejným
a slušným lidem.

jej všichni – zastupitelé ČSSD,
ODS, Severočechů nebo KSČM.
Dnes už bych si tak jistá všeobecnou podporou nebyla. Blíží
se krajské volby a vládní ODS
udělá vše proto, aby to nebyl
Ústecký kraj, který přinese řešení pro sociálně vyloučené
lokality. Navíc jsme naší zákonodárnou iniciativou usvědčili
vládu z nicnedělání a naprosto
zásadního podcenění situace.
Je zarážející, že vládě je jedno, že se řešení pro naše občany bude odsouvat. Jen se hrozím toho, aby se jim situace
nevymkla z rukou a srpnové
nepokoje se do Šluknovska, ale
i jiných lokalit, nevrátily. Kotel
je skutečně hodně přetopený.

Před půl rokem jsme se všichni v Zastupitelstvu Ústeckého
kraje jednomyslně shodli nad
Ústeckým balíčkem. Podpořili

Co budete nyní dělat? Budete
čekat čtyři měsíce, zda se
vládě podaří připravit vlastní zákony?

Ústeckému kraji trvala příprava kvalitních a odpřipomínkovaných návrhů zákonů 18 měsíců. Nedokážu si představit,
že by to někdo zvládnul za čtyři měsíce. Proto jsem přesvědčená, že si vláda vzala jen čas proto, aby okopírovala naše zákony
a ty pak vydávala za své vlastní.

Podpořte Ústeckou výzvu za bezpečný kraj!

O

bčané mohou „Ústeckou
výzvu za bezpečný kraj“
podpořit na webových stránkách
www.kr-ustecky.cz.
Cílem této iniciativy je připomenout vládě její závazky,
které učinila před půl rokem

občanům Šluknovska, a přimět
ji k jejich urychlené realizaci.
Premiér Petr Nečas při své návštěvě Šluknovska v září 2011
mimo jiné slíbil vytvořit centrální registr přestupků, soustavné a opakované přestupky

posuzovat jako trestný čin, realizovat programy aktivní politiky zaměstnanosti a programy na podporu sociálního
bydlení. Nic z toho se dosud
nerealizovalo.
„Vládu
možná
ukolébal

Přípravě balíčku legislativních opatření předcházela několikaměsíční práce odborníků i politiků Ústeckého kraje. Průběžně se také
představitelé kraje seznamují se situací na severu kraje, ve Šluknovském výběžku. Nedávno navštívili hejtmanka Jana Vaňhová
s doprovodem také město Varnsdorf. V doprovodu starosty Martina Louky se zajímala o provoz soukromé i městské ubytovny pro
nepřizpůsobivé občany, jednala se zástupci městské a státní policie a stálých pořádkových jednotek, které v tomto městě nyní působí.
Seznámila se také s chodem varnsdorfské služebny městské policie a s monitorovacím kamerovým systémem.
Ústecký balíček je jen jednou z našich aktivit v oblasti
sociálního vyloučení. V jeho
případě nyní zvažujeme další možné právní a legislativní

kroky, protože nesouhlasíme s tak dlouhým odkládáním řešení. Zastupitelstvo
kraje bude dále schvalovat
Strategii prevence kriminality

a máme rozpracované další kroky, které zatím nechci
prozrazovat, ale velmi brzy je
zveřejníme.

současný relativní klid na
Šluknovsku, ale občanské nepokoje mohou po sebemenší zámince opět vypuknout. Podle mých
informací se situace přiostřuje i
v dalších lokalitách v Ústeckém
kraji. Spouštěcím mechanizmem
se může stát i totální chaos, který zavládl při výplatě sociálních
dávek. Vláda musí urychleně

jednat. Srpnové občanské nepokoje ve Šluknovském výběžku
vykreslily ve zcela jasném světle
dlouhodobě přehlížené a neřešené problémy v sociálně vyloučených lokalitách,“ uvedla Jana
Vaňhová, hejtmanka Ústeckého
kraje.
Ústecký kraj je rovněž velmi
znepokojen přístupem vlády
a některých poslanců vládních
stran, kteří, namísto plnění slibů
daných občanům Šluknovska

v září minulého roku, hledají jakékoli záminky proto, aby
Ústeckým krajem již zpracované návrhy zákonů nebyly v prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR schváleny
a z ryze politických motivů, bez
ohledu na přání občanů, se snaží oddalovat účinná opatření, jejichž primárním cílem je ochrana zdraví a majetku občanů
žijících poblíž vyloučených lokalit kdekoli v ČR.

Jana Ryšánková: Stát šetří na nepravém místě

S

ociální reforma z pera
Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV), tedy chaos na úřadech práce, je v těchto dnech v popředí zájmu médií
i veřejnosti. Ostatně její možné
dopady předvídaly kraje spolu
se Svazem měst a obcí již před
rokem a vysílaly opakovaně signály ministru Drábkovi - ovšem
bez úspěchu. Provádět nedostatečně zdůvodněnou a nákladnou reformu v době, kdy chybí prostředky nejen na sociální
služby, nezbytnou péči o seniory a zdravotně postižené, je neobhajitelné. Způsob provedení
a závažná podezření o vyvádění
prostředků v oblasti IT do okruhu blízkých ﬁrem tyto pochybnosti ještě umocňují. Závažné
ﬁnanční problémy se dotýkají domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, denních stacionářů,

pečovatelské služby a dalších
služeb. Pokles státních dotací
přichází v době nárůstu nákladů na zboží energie i pohonné
hmoty. Také systém zdravotního
pojištění přijímá opatření, která mohou vést ke snížení objemu peněz na zajištění péče pro
seniory a občany se zdravotním
postižením.
V roce 2008 poskytovatelé obdrželi 650 mil. Kč státních dotací
na svůj provoz a letos je to již o téměř 90 mil. Kč méně. Vláda prý
musí šetřit výdaje z veřejných
rozpočtů. Jedná se ale o skutečnou úsporu? Státní dotace v této
výši je potřebná například pro
ústavy sociální péče a domovy pro seniory, které v celkové
kapacitě téměř 2 800 lůžek zřizuje Ústecký kraj. Kdybychom
tato lůžka pro nedostatek ﬁnancí zrušili, přišly by o práci
stovky zaměstnanců, kteří nyní

pečují o seniory a zdravotně postižené. Stát ztratí příjmy z jejich
daní a z dalších odvodů, začne
za ně hradit zdravotní pojištění a bude jim vyplácet sociální
dávky. Bude li v kraji o tolik lůžek méně, nezíská místo v domově pro seniory 1 400 občanů,
kteří z důvodu věku a zdravotního stavu potřebují celodenní péči. Jejich blízcí budou muset odejít ze svého zaměstnání,
aby zajistili péči o své rodiče.
Kolik stát nakonec vyplatí na sociálních dávkách a jaké dopady
bude mít takové opatření na zaměstnanost v regionu?
I v letošním roce se budeme
snažit předejít nejhorším dopadům neuváženého šetření ze
strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Bude to však nelehký
úkol pro radu kraje i pro pracovníky, kteří se profesionálně věnují pomoci svým spoluobčanům.

Je snadné snižovat výdaje v globálních číslech, když se nemusíte zabývat dopady do života konkrétních lidí. Zatímco podíl na
nákladech na provoz p.o. ze strany kraje vzrostl od r. 2007 z 5%
na nynějších 16%, ﬁnanční objem na sociální služby ze strany
státu dramaticky klesá. Nelze se
tedy divit, že tato snaha o úspory za každou cenu je pro některé
poskytovatele služeb likvidační.
Práce v atmosféře existenční nejistoty je navíc vždycky obtížná.
Je velká škoda, že ministerstvo,
které se zatím nechtělo vzdát
kompetence rozhodovat o ﬁnancování sociálních služeb, zatím
nebylo schopno zajišťovat ﬁnance v rámci stabilního a funkčního systému.
Jana Ryšánková,
radní Ústeckého kraje
pro oblast sociálních služeb

Ptáme se Jaroslava Tačnera, technického náměstka ředitele SÚS ÚK

Zima je příznivá
* Jak byli pracovníci Správy
a údržby silnic Ústeckého kraje na tu krutou zimu z přelomu ledna a února připraveni?
Nepřišli v „teplém“ prosinci
o akceschopnost?
„Určitě ne, jednak jsou po celé
zimní období ve 24hodinovém
nepřetržitém provozu, a jednak podstatná část jich zasahovala v horských oblastech, kde
nám silný nárazový vítr několikrát připravil těžké chvíle. Když
se nemusíme věnovat zimní
údržbě, pracovníci zabezpečují činnosti týkají se průklestu
doprovodné silniční zeleně, odstraňují nahodilé křoviny, kácejí suché a nebezpečné stromy.
Také se věnujeme výspravám
výtluků studenou obalovanou
směsí, provádíme odvodňujeme komunikace a příkopy a čistíme svislé dopravní značení.“
* Mrazy byly opravdu silné,

sněhu bylo ale pomálu. Takže
vlastně žádné překvapení, že?
Jaká ta letošní zima podle vás,
silničářů, je?
„Mrazy byly opravdu silné
a bylo nutné se výrazně věnovat veškeré technice a udržet
ji v provozuschopném stavu.
Letošní zimu je třeba rozdělit do
dvou oblastí, horskou a ostatní.
Zatímco v té horské si na objem
práce nemůžeme ´naříkat´, tak
v nížinách byla zimní údržba
silnic ve znamení odstraňování
hlavně náledí. To je podstatně
horší, než když napadne sníh,
který je vidět a s nímž řidiči počítají. Skutečnost je taková, že
v porovnání se stejným období
loňského roku je zima podstatně příznivější a nemůžeme si na
ni moc stěžovat. V porovnání
spotřeby posypových materiálů
máme zatím o 10.000 tun menší
spotřebu soli a o 2.000 t menší
spotřebu inertního materiálu. I

na těchto číslech je vidět rozdíl
mezi zimou na horách, kde se
ve větší míře používá k posypu
inertní materiál, a v nížinách,
kde se zase více solí.“
* Jaké jste měli zásoby posypových materiálů? Vystačí vám
do konce zimy, i když-vždyť
ani nevíme, kdy skončí…
„Udržujeme v rámci své působnosti 3725 km silnic, včetně
silnic I.tříd, na kterých provádíme na základě smlouvy údržbu
pro ředitelství silnic a dálnic.
Z toho je 733 km silnic v prvním
pořadí, 868 km v druhém a 2124
km ve třetím pořadí důležitosti.
Před zimou jsme se předzásobili 13 000 tunami posypové soli
a 7 000 tunami inertních materiálů. Tento posypový materiál je průběžně dle potřeby
doplňován.“
* Všude se šetří, i SÚS jako
„příspěvkovka“ kraje musí.
Stačí vám peníze na posypový

Podpořte Ústeckou výzvu za bezpečný kraj na adrese:
www.kr-ustecky.cz (sekce: Nepřehlédněte)

Zákazníci Albertu nadělovali dětem

Z

ástupci neziskových organizací Ústeckého kraje převzali z rukou krajského radního pro
oblast školství, tělovýchovy a sportu Petra
Jakubce
šeky
s výtěžkem ze
sbírkové akce
Nadačního
fondu Albert.
Zákazníci všech
prodejen Albert
v Ústeckém kraji společně přispěli
díky svým nákupům na
dětské projekty částkou více než
čtvrt milionu korun.
Výtěžek ze sbírky podpoří volnočasové a vzdělávací aktivity dětí v dětských

materiál, techniku a její opravy a vše další?

MAILY A DOPISY

„Musíme s rozpočtem vystačit, je rozdělen na zimní a letní
údržbu silnic. Při sestavování
rozpočtu vycházíme ze skutečností, kolik je potřeba peněz
pro zimní období a zbylá část je
pak rozdělena do jednotlivých
položek letní údržby. Jsme si
vědomi, že pokud se nám podaří v zimním období oproti plánu ušetřit, máme pak více prostředků na opravy komunikací
v letním období. Máme velkou
výhodu v tom, že zaměstnáváme lidi, kteří jsou dlouho u
naší organizace. Z toho vyplývá vztah k dopravním prostředků a mechanizaci a vztah k organizaci. Těžko se dá popsat
v jakých povětrnostních podmínkách musí pracovat. Kdo
nepoznal bílou tmu těžko pochopí, a kdo ji poznal, váží si
a oceňuje činnost našich lidí
a celé Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje.“

Vybíráme z e-mailů a dopisů, které přicházejí na adresu
krajského úřadu, Ústeckého
kraje nebo jeho politiků.

Teplo v Lipové
„Paní hejtmanko, chtěl bych
Vám za Dětský domov v Lipové
poděkovat za novou kotelnu,
která se v současné době dodělává... V loňském roce jsem
ještě nevěřil, že v současné ﬁnanční tíživé situaci vyhovíte
našemu požadavku - o to více
mne překvapilo, že jste nám
v této oblasti pomohla a nakonec Rada ÚK náš požadavek podpořila. Kotelna začíná konečně topit a v současné
době již probíhají dokončovací práce...“ Mgr et Bc. Leoš
Moravec, ředitel DD Lipová.
(Pozn. Redakce: Na kotelnu
dal kraj z rozpočtu dva miliony korun.)

domovech v Ústí nad Labem
na Severní Terase (30 tisíc Kč)
a v Č. Kamenici (29,4 tis. Kč),
dále vzdělávací aktivity v oblasti náhradní rodinné
péče v Centru
pro
rodinu
Terezín (95 tis.
Kč) a také projekty určené
sociálně
slabým rodinám od
sdružení
Spirála
(50 tis. Kč) a Oblastní
charity Most (60 tis. Kč). Do
sbírky přispěl každý zákazník, který nakoupil v průběhu
akce zboží za více než 100 korun v prodejně Albert.

Uznání za „Peruc“
Představitelce kraje přišel
anonymní dopis, v němž se pisatel, údajně „obyčejný policista“, podivuje nad tím, že za objasnění loupeže obrazů v Peruci
hejtmanka ocenila hlavně členy managementu z ústeckého
krajského ředitelství policie,
a ne ty, kteří ten případ skutečně vyřešili. Na anonymy se
nemá reagovat, přesto: Všichni
si jistě uvědomujeme, že objasnění peruckého případu byla
týmová práce, proto byli k ocenění navrženi třemi krajskými ředitelstvími (Ústí, Liberec,
Hradec Kr.) manažeři a vedoucí policejních týmů, ale také
řadoví policisté. Hejtmanka je
nevybírala, pouze jim předávala na důstojném ceremoniálu
čestná uznání. Ta patří de facto
všem, kteří kraji zachránili desítky milionů korun.

Ústecký kraj
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Priorita největší:

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, v platném znění

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE
• Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové organizace
• Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace
• Obchodní akademie a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
• Střední školy a Základní školy, Trmice, příspěvkové organizace
• Základní umělecké školy, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvkové
organizace
• Mateřské školy speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvkové organizace
• Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové organizace
• Gymnázia, Žatec, Studentská 1075, příspěvkové organizace
• Domu dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkové organizace
• Základní školy při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, příspěvkové organizace
• Logopedické základní školy, Měcholupy 1, příspěvkové organizace
• Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvkové organizace
• Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, příspěvkové organizace
• Konzervatoře, Teplice, Českobratrská 15, příspěvkové organizace
• Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice, Benešovo
náměstí 1, příspěvkové organizace
• Střední školy obchodu a služeb, Teplice, příspěvkové organizace
• Střední školy stavební, Teplice, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy a Mateřské školy, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvkové organizace
• Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvkové organizace
• Základní umělecké školy, Teplice, Chelčického 4, příspěvkové organizace
• Základní umělecké školy Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvkové organizace
• Domu dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkové organizace
• Domu dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvkové organizace
• Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, Lípová 651/9, příspěvkové organizace
• Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most, příspěvkové organizace
• Střední školy technické, Most, příspěvkové organizace
• Střední školy gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvkové organizace
• Základní školy profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvkové
organizace
• Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvkové organizace
• Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562,
příspěvkové organizace
• Střední odborné školy služeb a Středního odborného učiliště, Kadaň, 5. května 680,
příspěvkové organizace
• Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvkové
organizace
• Střední školy technické a automobilní Chomutov, příspěvkové organizace
• Domu dětí a mládeže, Chomutov, Jiráskova 4140, příspěvkové organizace
• Gymnázia Děčín, příspěvkové organizace
• Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, příspěvkové organizace
• Evropské obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvkové organizace
• Vyšší odborné školy a Střední školy, Varnsdorf, příspěvkové organizace
• Střední školy lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvkové organizace
• Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvkové organizace
• Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvkové organizace
• Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvkové organizace
• Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvkové organizace
• Střední odborné školy mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy a Speciální mateřské školy, Děčín, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy, Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy a Mateřské školy, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvkové
organizace
• Základní umělecké školy, Varnsdorf, Národní 512, příspěvkové organizace
• Základní umělecké školy, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvkové organizace
• Základní umělecké školy, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvkové organizace
• Domu dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvkové organizace
• Gymnázia, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvkové organizace
• Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvkové organizace
• Střední pedagogické školy Johana Heinricha Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3,
příspěvkové organizace
• Vyšší odborné školy obalové techniky a Střední školy, Štětí, Kostelní 134, příspěvkové
organizace
• Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvkové organizace
• Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvkové organizace
• Školního statku, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkové organizace
• Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické školy, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy a Praktické školy, Lovosice, příspěvkové organizace
• Základní školy praktické, Libochovice, Komenského 299, příspěvkové organizace
• Speciální základní školy, Štětí, Ostrovní 300, příspěvkové organizace
• Základní školy praktické, Úštěk, 1. máje 59, příspěvkové organizace

Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):
• doklady o získání odborné kvaliﬁkace
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním
zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školy (max. rozsah 5 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní místo (ne starší
2 měsíců)
• výpis z Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
v platném znění

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy je 6 let
s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 21. 3. 2012 na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurs: ................................ * - neotvírat“.
* Pozn.: doplní se název organizace, kam se uchazeč hlásí do konkursu
na vedoucí pracovní místo ředitele
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Faktograﬁe

Letos se v oblasti školství uskuteční 40 investičních akcí s rozpočtem 283 milionů korun.
V roce 2012 představuje krajský rozpočet pro školství, mládež a tělovýchovu 7 031 304 000 Kč.
Letos bude pokračovat slučování škol, k 1. září z dvaadvaceti současných subjektů vznikne 11 škol.
Kraj zřizuje v současnosti 118 příspěvkových organizací – škol a školských zařízení.
Vedle středních a vyšších odborných škol kraj zřizuje i některé mateřské a základní školy se speciálním zaměřením,
sedm základních uměleckých škol, 17 dětských domovů a pět domů dětí a mládeže.
Do motivačního stipendijního programu pro vybrané obory je letos přihlášeno 1 436 žáků.
Vybranými obory pro toto stipendium jsou: čalouník, instalatér, klempíř (stavební výroba), obkladač, zedník, pokrývač, tesař,
řezník – uzenář, zámečník (strojní mechanik) a obor aplikovaná chemie.
Příspěvek na dojíždění se letos týká 17 362 žáků, představuje to 22 milionů korun.
K únoru bylo certifikováno celkem 14 středních škol jako škol páteřních.
V tomto školním roce se o vysokoškolské stipendium Ústeckého kraje uchází 189 studentů.
Od akademického roku 2004-5 bylo na vysokoškolská stipendia Ústeckého kraje poskytnuto 25,92 milionu korun.
Letos bude končit denní studium na krajských středních školách s maturitou 6 780 žáků (z toho 1 601 na gymnáziích),
na SŠ s výučním listem 3 080 žáků a na vyšších odborných školách 477 žáků.

Hovoříme s Petrem Jakubcem, radním pro oblast školství

kolství řadí Ústecký kraj
už od svého vzniku mezi
priority, protože si plně uvědomuje jeho význam především v pozitivním ovlivňování vzdělanostní struktury
obyvatel. Do školství proto
směřuje 60 procent krajského rozpočtu. Členem Rady
Ústeckého kraje, který má
kompetence pro oblast školství, mládeže a sportu, je Petr
Jakubec, kterého jsme požádali o rozhovor.

to zhruba 300 milionů ročně
z vlastního rozpočtu, k tomu
by ale bylo třeba připočítat
projekty rekonstrukcí spolufinancovaných z evropských
peněz. Jako příklady zásadních modernizací bych uvedl Gymnázium Jateční v Ústí
nad Labem, teplickou konzervatoř, obchodní akademii
v Děčíně a střední školu ve
Velebudicích. Všechny dětské
domovy byly rovněž modernizovány za 600 milionů korun.
Hodně se investovalo do hygienického a sociálního zázemí,
kdy bylo nutné dát tuto oblast do souladu s evropskými
normami.

* Co se podle vás podařilo
dobrého v krajském školství?
Jaké vidíte hlavní výsledky
a úspěchy?

* Jaká je pozice našich škol
v porovnání s dalšími kraji
a jak vidíte budoucnost krajského školství?

Školství je běh na dlouhou trať

Š

Především spatřuji úspěch
v optimalizaci středního vzdělávání v kraji. Racionalizovali
jsme síť škol podle programu
páteřních škol. Nyní kraj zřizuje 118 škol a školských zařízení
oproti 198, s kterými zahajoval
svou působnost. Z toho je aktuálně 61 středních a vyšších odborných škol. Podařilo se tak
zabezpečit, aby byl dostatek
prostředků na výuku žáků a na
učební pomůcky. Optimalizace
je výrazným krokem pro zvýšení kvality krajského středního
školství. Pokud by kraj k optimalizaci včas nepřikročil, negativně by to v dlouhodobém horizontu ovlivnilo kvalitu výuky.
Za další úspěch považuji motivační programy. Ústecký kraj
ﬁnančně podporuje nejen vybrané technické a učební obory, jejichž absolventů je na trhu
práce nedostatek, ale také poskytuje příspěvek na dojíždění

v rámci motivačních programů.
Počet zájemců o stipendia se
zvyšuje. Kraj nabízí též stipendia pro vysokoškoláky, kterým
už vyplatil dohromady téměř
26 milionů korun. Jsem přesvědčený, že motivační programy a další kroky, které Ústecký
kraj prosazuje, vedou ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatel našeho regionu a přináší
očekávané pozitivní změny.
* Oblast školství, mládeže
a sportu, to není jen výuka ve
středních školách …
Školy jsou například zapojeny do evropských projektů,
konkrétně v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou krajské
školy zapojeny ve 38 projektech s objemem 307 milionů korun. To jsou další významné ﬁnance na podporu vzdělávání.

Každoročně kraj vypisuje dotační programy Sport a Volný
čas a dotuje program Prevence
rizikového chování. Ústecký
kraj se v rámci podpory volnočasových aktivit dětí zapojil do
projektu Atletika pro děti, který má za úkol přilákat děti různého věku k pravidelnému pohybu. Do programu aktivního
života, PAŽIT, je zapojeno na
1 500 dětí, podpora zde dosahuje výše 800 tisíc korun. Vedle
péče o zkvalitňování výuky je
také nezastupitelná výchovná
funkce školy.
* Objekty škol a školských
zařízení za poslední léta také
prokoukly. Kolik peněz investuje kraj do rekonstrukcí
a modernizace škol?
Za dobu fungování krajů to
bude hodně přes tři miliardy
korun. V posledních letech je

Troufám si říci, že kvalita krajského školství se zlepšuje a že
v mnoha aspektech patří školství v našem kraji ke špičce. Je
to samozřejmě nejen výsledkem péče kraje, ale je to velká zásluha pedagogů. Za jejich
nelehkou práci bych jim chtěl
poděkovat.
Máme zpracován dlouhodobý záměr, který postupně uskutečňujeme. A to i přes řadu negativních a nesystematických
zásahů z úrovně ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Chceme optimalizovat strukturu studijních oborů. Musíme
včas reagovat na nové požadavky trhu práce. Navazujeme na
práci základních škol a není to
často jednoduché. Každá změna, kterou dnes uděláme, se
projeví až za několik let. Je to
běh na dlouhou trať, ale předpovídám našemu krajskému
školství dobrou budoucnost.

Vzdělávací programy UNIV 2 KRAJE:
Učí orat, obsluhovat PC, postavit domácí jesle či nenaletět s ﬁnancemi

D

o posledního roku řešení
vstoupil
úspěšně v Ústeckém kraji projekt
UNIV 2 KRAJE. Už téměř tři
roky zde pomáhá přetvořit
střední školy v centra celoživotního učení.
Projekt byl zahájen v létě 2009
ve všech krajích. Pomáhá řešit situaci, kdy se ČR propadá s podílem 7,5 % pod evropský průměr v účasti dospělých
v produktivním věku na celoživotním vzdělávání.
Lektorováním dospělých si
školy mohou mj. vylepšit svoji
ekonomickou situaci. V ČR se
proto více než 320 škol v projektu UNIV 2 KRAJE propojilo do
krajských sítí schopných uspět
ve výběrových řízeních na tvorbu vzdělávacích programů.

Zastřešujícím řešitelem projektu je s využitím evropských
a státních prostředků Národní
ústav pro vzdělávání v Praze.
V projektu absolvovaly týmy
škol vzdělávání
v pedagogickém
projektování,
v lektorování dospělých či marketingu. Následně
začaly
stavět
konkrétní programy dalšího vzdělávání. Každá připraví celkem
tři programy. V Ústeckém kraji
pracuje v projektu 27 škol.
Dosud vytvořené a ověřené
vzdělávací programy se obracejí do různých sfér. Z řad středního managementu ﬁrem na

Litoměřicku se např. rekrutovali
účastníci programu Práce s PC
v administrativě, který postavila VOŠ, OA a SOŠ EKONOM
Litoměřice. Jde
v něm o prohloubení
uživatelských kompetencí obsluhy PC,
které by vedlo až
k získání certiﬁkátu ECDL (tzv.
Evropského řidičáku na PC).
SOŠ a SOU
Podbořany zase ověřovala program Základní funkce ovládání zemědělských strojů.
Účastníci z řad zemědělských ﬁrem na Podbořansku a Žatecku
se ve výuce orby učili obsluhovat nejmodernější zemědělskou

techniku, konkrétně traktory
John Deer a New Holand.
Další program vzdělává zaměstnance veřejných institucí
a „neziskovek“, kteří pracují se
sociálně slabými osobami. „To
je aktuální na Mostecku,“ říká
krajský metodik projektu Lukáš
Vaníček k tomuto programu
Finance pod kontrolou, který
postavila VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ
a SZŠ Most. Absolventi jsou
schopni poradit v otázkách ﬁnancí, ohledně nebezpečí dluhové pasti atd.
Účast v pilotních kurzech je
v projektu UNIV 2 KRAJE pro
účastníky bezplatná.

Pokračování na str. 5
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ŠKOLSTVÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
Osm učebních oborů pro šikovné kluky i dívky ve škole v Litvínově – Hamru

Nejvíc láká aranžérství a umělecké truhlářství

S

třední
odborná
škola
v Litvínově – Hamru působí
v Ústeckém kraji již 38 let. Za tu
dobu se postupně vyproﬁlovala v kvalitní vzdělávací centrum,
které nabízí žákům devátých tříd
atraktivní učební a studijní obory. V současnosti má škola téměř
500 žáků a patří mezi příspěvkové
organizace Ústeckého kraje. Loni
škola získala unikátní prostorné
ateliéry, které vytvořily ideální zázemí pro odborné předměty. „Tak
rychlou realizaci nikdo z nás nečekal. O záměru našeho zřizovatele,
kterým je Ústecký kraj, jsme se dozvěděli zhruba dva měsíce před samotnou realizací,“ řekla s nadšením ředitelka Jitka Francírková,
která tuto pozici zaujala po
Novém roce, když předchozí ředitelka Alena Přibylová odešla
do důchodu. „Dlouhou dobu jsem
působila jako ekonomka školy, to
znamená, že vím, jak škola funguje a kde má rezervy a možnosti,
které se dají využít,“ dodala nová
ředitelka, která si nové ateliéry
pochvaluje: „Hlavním cílem byla
oprava sedlové střechy v budově,
kde sídlí dílny pro naše řemeslné

obory. Střecha byla do té doby plochá. Díky šikmé střeše vznikl obrovský podkrovní prostor, na který jsme pyšní.“ Kromě zázemí pro
obor Graﬁckého designu by měly
být nové místnosti využívané jako
společenské sály k pořádání výstav, workshopů, veřejných dílen,
besed či přednášek.
Litvínovská střední škola nabízí celkem osm učebních oborů (Aranžér, Čalouník, Kadeřník,
Prodavač,
Tesař,
Truhlář
a Umělecký truhlář) a také tři
studijní obory (Graﬁcký design, Operátor dřevařské výroby a jako nástavbu Podnikání).
Největší zájem je podle slov ředitelky každoročně o obory Graﬁcký

Ústecký den ošetřovatelství

O

d chrápání až k laserové operaci očí – tak by
se dalo shrnout tematické
rozpětí konference uspořádané v rámci VII. Ústeckého
dne ošetřovatelství 31. ledna. Setkání odborníků z praxe a studentů zdravotnických

škol z regionu tradičně pořádala Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad
Labem, příspěvková organizace Ústeckého kraje, ve spolupráci s Krajskou zdravotní
a. s. V prostorách Masarykovy

Ředitelka SOŠ Litvínov – Hamr Jitka Francírková před nádherným intarzovaným skvostem, jenž vyrobili zdejší učňové oboru umělecký
truhlář. Na dalších snímcích je pohled do ateliéru, k budoucím čalounicím i na hlavní budovu školy.
design,
Aranžér,
Kadeřník,
Truhlář a Umělecký truhlář.
Všechny obory jsou podporované z Motivačního programu pro
střední školství v Ústeckém kraji. Pro žáky neméně zajímavá je
i další z motivačních podpor přidělovaných
Ústeckým krajem - Stipendia
pro žáky ve vybraných oborech vzdělávání čalouník
a tesař. „Naši
žáci často využívají
možnost
čerpání příspěvku

nemocnice se tentokrát diskutovalo o problematice „malých oborů“, jako jsou dermatologie, ORL, oftalmologie
a stomatologie. A stejně jako
každý rok se opět nejednalo pouze o debatu v úzkém
kruhu špičkových odborníků. Všichni řečníci přijali za
vlastní cíl představit aktuální

na dojíždění, který také poskytuje Ústecký kraj,“ dodala Jitka
Francírková. Jak sama potvrdila, škola vykazuje již několik let
po sobě stabilní počet žáků, to
znamená, že její kapacita je zcela zaplněná. A podle ředitelky
právě krajská stipendia pomáhají zvyšovat u dětí zájem o řemeslné obory, jejichž absolventi
mají mnohem jednodušší uplatnění na pracovním trhu. „Mohu
potvrdit, že naši absolventi nemají ve většině případů problém
s nalezením vhodného zaměstnání. Řada žáků si zaměstnavatele
najde již během své praxe na škole,“ vysvětluje ředitelka. Navíc pokud si zájemci zvolí obor Truhlář

otázky svého oboru co možná
nejširšímu kruhu odborné veřejnosti. A že se takový přístup
vyplácí dokládá i vystoupení
studentek oboru Diplomovaný
zubní technik, které se přišly
podělit o své zkušenosti ze zahraniční stáže v Německu.
(E. Beňová, E. Fridrichová)

Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku

S

třední škola lodní dopravy
a technických řemesel Děčín
představila svým sociálním partnerům ojedinělý projekt s názvem
„Rozvoj technického vzdělávání na Děčínsku“. Poskytovatelem
dotace je Ústecký kraj v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém
kraji II OP VK. Tento projekt poběží téměř tři roky a klade si za
cíl vytvořit dlouhodobý systém

komunikace a intenzivní spolupráce mezi střední školou, 15 základními školami z Děčína a jeho
okolí a 12 významnými zaměstnavateli. Cílí na propojení teorie se
skutečnou praxí a vychází přímo
z potřeb zaměstnavatelů
Jedním z výstupů projektu bude
také inovace dvou školních vzdělávacích programů tříletých oborů s výučním listem Obráběč
kovů a Strojní mechanik tak, aby

vyučovací metody a formy odpovídaly současným požadavkům. „Je konečně třeba překonat mezi
lidmi neustále přežívající
předsudky, že strojírenství
je „černé řemeslo“, že učební obory jsou pro méně schopné žáky a že
strojírenské obory nejsou vhodné
pro dívky. Opak je pravdou a dokládá to skutečnost, že absolventi těchto oborů nejsou v evidenci

úřadu práce a jejich průměrný výdělek po vyučení je nesrovnatelný s některými jinými obory. Právě
s tím chceme prostřednictvím projektu seznámit žáky, učitele i rodiče v okrese Děčín,“ řekla k projektu ředitelka školy Jana Férová.

a Umělecký truhlář, mají jistotu,
že se dostanou k nejlepším učitelům v republice. Žáci Střední odborné školy v Litvínově – Hamru
totiž každoročně obsazovali a obsazují přední příčky v rámci celorepublikových středoškolských
soutěží, například truhláři si několikrát přivezli 1. místo ze soutěže „Vzdělání
a řemeslo“. Významných
úspěchů dosahují i čalouníci a čalounice.
Naposledy velký úspěch
zaznamenaly dvě žákyně,
které vybojovaly 3. místo
na Mistrovství republiky

v čalounictví s mezinárodní účastí. A pozadu nezůstávají ani žáci
oboru Aranžér, kteří také pravidelně úspěšně reprezentují školu
a tedy i Ústecký kraj.
Litvínovská škola má pak vlastní způsob, jak přilákat žáky do
svých lavic. Organizuje exkurze pro mateřské a základní školy,
které tímto seznamuje se svou nabídkou řemeslných oborů a s řemesly samotnými. „Velmi často
se ve svém okolí setkávám s případy, kdy děti neví, co dělá čalouník,
krejčí či tesař. V rámci prohlídek
naší školy a dílen dětem ukážeme,
co je jejich náplní práce a navíc si
na jednoduchých úkolech samy
tuto činnost vyzkouší,“ přiblížila
nápad Jitka Francírková. O exkurze je velký zájem v blízkém i vzdálenějším okolí. Jezdí na ně nejen
děti z Litvínovska a Mostecka, ale
i ze sousedních okresů. Tento projekt je realizován v rámci OPVK
(Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost), který
podporuje Ústecký kraj.

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE
v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, v platném znění

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE
• Dětského domova a Školní jídelny, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Tisá 280, příspěvkové organizace
• Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Žatec, příspěvkové organizace
• Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Duchcov, příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Krupka, Libušín 151, příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Tuchlov 47, příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Mašťov, příspěvkové organizace
• Dětského domova, Vysoká Pec 145, příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvkové organizace
• Dětského domova „Země dětí“ a Školní jídelny, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvkové organizace
• Dětského domova a Školní jídelny, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvkové organizace
• Dětského domova, Základní školy praktické, Praktické školy a Školní jídelny,
Dlažkovice 1, příspěvkové organizace

Předpoklady:
• odborná kvaliﬁkace a předpoklady pro vedoucí pracovní místo ředitele
podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, v platném znění
• bezúhonnost
• zdravotní způsobilost
• znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
• organizační a řídící schopnosti

K přihlášce doložte (originály nebo úředně ověřené kopie):

Vzdělávací programy UNIV 2 KRAJE
Pokračování ze str. 4
Školy už připravují programy dalších dvou vln. Mezi nimi
patří k aktuálním např. programy Chůva pro děti od 3 do 7
let (SZŠ Děčín) a Domácí jesle (VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ
a SZŠ Most). Ty reagují na nedostatek volných míst v zařízeních předškolního vzdělávání

a umožňují absolventům provozovat samostatnou výdělečnou činnost v dané oblasti. VOŠ
a SŠ Varnsdorf zase chystá program Rekondiční a sportovní
masér, který reaguje na rozvoj
této oblasti v ústeckém regionu.
„V našem regionu s vysokou
mírou nezaměstnanosti je potřeba celoživotního vzdělávání neoddiskutovatelná,“ říká vedoucí krajského odboru školství,

mládeže a tělovýchovy ing.
Štěpán Harašta.
Důležité je ale podle něho
v tomto směru více zaktivizovat veřejnost, která zatím ve
větší míře necítí potřebnou

motivovanost. Ing. Harašta
proto podporuje UNIV 2 KRAJE
i navazující projekt UNIV 3.
„Každý, kdo něco dělá, má šanci,“ zdůrazňuje Harašta, že situace škol i jednotlivců v budoucnu bude záviset především na
jejich vlastní aktivitě.

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
• PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2
KRAJE, NÚV Praha, tel.: 274 022 312 • Ing. Jarmila Halouzková,
manažerka pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2
KRAJE, NÚV Praha, tel.: 274 022 307 • Ing. Lukáš Vaníček,
krajský metodik projektu pro Ústecký kraj, tel.: 775 583 520

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10, Tel.: 274 022 111, www.nuov.cz/univ

• doklady o získání odborné kvaliﬁkace
• doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním
zaměstnavatelem
• strukturovaný životopis
• koncepci rozvoje školského zařízení (max. rozsah 5 stran strojopisu)
• lékařské potvrzení o způsobilosti pro vedoucí pracovní místo (ne starší
2 měsíců)
• doklad o psychické způsobilosti podle ust. § 18 zákona č. 109/2002
Sb., v platném znění, vydaný osobou, které byla udělena akreditace
k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle tohoto zákona
• výpis z Rejstříku trestů ČR (ne starší 3 měsíců)
• čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.,
v platném znění

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy je 6 let
s účinností od data jmenování zřizovatelem.
Přihlášky zasílejte do 21. 3. 2012 na adresu: Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte
„Konkurs: ................................ * - neotvírat“.
* Pozn.: doplní se název organizace, kam se uchazeč hlásí do konkursu
na vedoucí pracovní místo ředitele
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Svět prázdnin – Proč ne v Ústeckém kraji?

Bylo nás 830 371

P

o lednovém brněnském
Regiontouru předvedl ve
dnech 9. – 12. února svou turistickou nabídku další český mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World
v Praze. Ve vlastním stánku
v barvách Brány do Čech prezentoval Ústecký kraj to nejzajímavější a nejkrásnější,
co napříč všemi čtyřmi destinacemi České středohoří,

České
Švýcarsko,
Dolní
Poohří a Krušné hory nabízí.
S měsíčním odstupem od
Regiountouru, kde v soutěži
Velká cena cestovního ruchu
obdržel Ústecký kraj nejvyšší
ocenění v kategorii Jednotná
mediální kampaň, byl zřejmý zvýšený zájem o informace, ať už v ústní podobě, nebo
žádostmi o propagační materiály, jejichž nezaměnitelná

grafická podoba je předzvěstí poutavého obsahu.
V centru zájmu byly tradičně cyklostezky a poptávka po
cyklomapách. Dále se rýsuje
trend církevní turistiky a gastroturistiky, zejména v tradičních oblastech pěstování
chmele a révy. Nejžádanějším
propagačním materiálem byl
Průvodce a turistická mapa
Ústeckého kraje.

K

oncem ledna zveřejnil
Český statistický úřad první předběžné údaje ze Sčítání
lidu, domů a bytů, které proběhlo na jaře loňského roku.
Podle nich žilo v Ústeckém kraji 830 371 lidí, z toho bylo více
než 27 tisíc cizinců. Z celkového
počtu obyvatelstva bylo 49,4 %
mužů a 50,6 % žen. Z dalších
údajů, které podrobně zveřejnil denní tisk, uveďme alespoň

fakt, že 8 % občanů má vysokoškolské vzdělání (druhý nejmenší podíl v ČR), sečteno bylo
více než 308 tisíc obydlených
bytů a 53 % domácností má
počítač s připojením na internet. A Ústecký kraj nadále stárne, zatímco v roce 1961 bylo 23
osob starších 65 let na sto dětí
do 14 let, vloni byl tento poměru už 97:100 a blíží se doba, kdy
budou mít senioři už převahu…

záznamu probíhá okamžitě, je
zde možnost přidávat obrázky a libovolný text k upřesnění
nabídky.
Při vkládání nabídky jsou
zároveň zaškrtávány základní přednastavené identiﬁkační údaje o lokalitě, které dále
slouží zájemcům při vyhledávání např. dle plochy, přípojky vody, elektřiny, plynu,

počítačové sítě, různé vzdálenosti od letiště, dálnice apod.
Záleží pouze na vkladateli,
jaké údaje o nabízené lokalitě
zveřejní, doporučujeme však
uvádět co možná nejširší speciﬁkaci. Vyplněním nabídkového formuláře dává majitel
zároveň i souhlas se zveřejněním veškerých údajů. Je zde
také uvedena kontaktní adresa

a spojení na majitele, na kterého se mohou případní investoři obrátit. Ústecký kraj již dále
nezprostředkovává žádná jednání mezi zájemci.
Uveřejnění nabídky je bezplatné a vlastníci neplatí žádné
vstupní ani udržovací poplatky.
Tento webový portál také v žádném případě nenahrazuje činnost realitních kanceláří. (iJM)

i v roce loňském ve spolupráci s preventisty Preventivě informačních skupin Policie ČR ve
správním obvodu Ústeckého kraje (Krajského ředitelství Policie
ČR Ústeckého kraje) a s dalšími
subjekty. Na tento projekt získal
Ústecký kraj státní dotaci ve výši
175 tisíc Kč a 25 tisíc Kč vyčlenil
kraj ze svého rozpočtu.
Účastníci přednášek (popř.
individuálních
rozhovorů)

získají
informace
o rizikových situacích, předcházení
jim a o způsobech,
jak se mají v těchto
situacích zachovat.
Zároveň obdrží spolu s dalšími informačními materiály
osobní bezpečnostní alarmy. Pro tento
projekt bylo po konzultaci se zástupci
Policie ČR pořízeno a předáno
více než 5 000 osobních alarmů (v roce 2010 to bylo 4 350
alarmů). Přednášky zajišťovali
preventisté Policie ČR a městských a obecním policií spolu s manažery prevence kriminality 13 měst a obcí kraje ve
spolupráci se sociálními odbory městských a obecních úřadů a také se zástupci domovů
a klubů pro seniory a podobně.

Osobní bezpečnostní alarm je
praktickým prostředkem osobní ochrany. Vypadá jako přívěsek na klíče. Starší lidé mohou
alarm použít i k přivolání pomoci při zdravotních potížích
nebo pokud se třeba ztratí.
Osobní alarm má vestavěnou
hlasitou sirénu pro odrazení
útočníka. Spolehlivě upozorní
okolí na nebezpečnou situaci.
Aktivace se provádí vytržením
poutka z přívěšku. Vytržení
je snadné a není k němu potřeba žádná hrubá síla. Lze
jej jednoduše vrátit zpět a tím
alarm opět připravit k dalšímu
použití.

Podnikejte s portálem INVEST-UK !

V

souladu se záměry vedení
Ústeckého kraje podpořit
a rozšířit investiční příležitosti v regionu, bylo v roce 2011
rozhodnuto o zřízení nového
webového portálu, který bude
obsahovat aktualizované databáze volných a nevyužívaných průmyslových hal, průmyslových zón a brownﬁeldů
(to jsou např. plochy opuštěné
nebo nedostatečně využívané,
mohou být i kontaminovány).
V současné době nabízejí na
svých internetových stránkách
některá města a obce v kraji investiční prostory, dostupné na
svém spádovém území. Krajská
databáze nabídne ucelený přehled. „Naší snahou je soustředit
aktuální nabídku dlouhodobě
nevyužívaných ploch a objektů
na uživatelsky příjemném a jednoduchém webovém portálu,

který bude zdarma dostupný
všem zájemcům. Je to jedna
z aktivit, kterými se snažíme
podpořit rozvoj podnikání v našem regionu“ uvedl k novému
produktu Ústeckého kraje zástupce hejtmanky Pavel Kouda.
Portál má být nápomocen při
prezentaci vhodných investičních objektů potenciálním investorům, kteří mají zájem investovat v České republice,
v Ústeckém kraji. Tento webový portál bude prezentován na
různých výstavách Ústeckého
kraje, jak v České republice, tak
v zahraničí. V současné době
je spuštěna zkušební verze na
adrese www.invest-uk.cz. Na
úvodní stránce si z hlavní nabídky uživatel vybere, zda si
chce web pouze prohlížet, nebo
vložit novou nabídku. Jsou zde
i zveřejněné kontaktní údaje
na provozovatel a informace ze

seminářů.
Každý zájemce, který vlastní nějakou nemovitost či plochu, která je svými parametry vhodná pro další investice,
má dvě možnosti, jak zveřejnit své nabídky: 1. Vyplní formulář podle druhu nabízené lokality a formulář odešle
správci webu, který zajistí zveřejnění nabídky. Tímto způsobem nemá zájemce možnost
záznam dále samostatně doplňovat a upravovat.
2. Novinkou tohoto portálu
je, že zájemce o zveřejnění nabídky získá po odeslání základních informací přístupové heslo (přístup a návod je v nabídce
s dotazníky) a svůj záznam si
dále spravuje sám, má možnost záznam průběžně aktualizovat a zároveň přidávat další
lokality, ke kterým má přístup
z jednoho místa. Aktualizace

Krajský program prevence kriminality v roce 2011

Alarmy nejen pro seniory
Podpora 123 projektům čtyřiadvaceti měst
Ústecký kraj s souladu s republikovou Strategií prevence
kriminality ČR na léta 2008 až
2011 sestavuje každoročně krajský program prevence kriminality. Na realizaci preventivních
aktivit získá Ústecký kraj státní účelovou dotaci na realizaci
krajského programu prevence
kriminality. 1 V roce 2011 obdržel Ústecký kraji dotaci v celkové výši 2 378 000,- Kč. Z části této
dotace kraj hradil své dvě aktivity v oblasti prevence kriminality
a další část (90 %) rozdělil v dotačním programu na preventivní
aktivity obcí a měst.
Rozšířením systému prevence

kriminality i na krajskou úroveň (od roku 2008) došlo díky
aktivnímu přístupu Ústeckého
kraje k přistoupení dalších
měst a obcí do systému (programu) prevence kriminality, který
funguje již od roku 1996. Nově
se zapojila města a obce – např.
Štětí, Obrnice, Podbořany,
Chlumec, Lom ale i Šluknov
a Krásná Lípa. V rámci dotačního programu Prevence kriminality v Ústeckém kraji 2011 bylo
podpořeno celkem 35 preventivních projektů 19 měst a obcí
kraje včetně podpory dvou projektů samotného Ústeckého
kraje. Rozděleno bylo tedy celkem 2,378 mil. Kč. V letech 2008
až 2011 bylo v tomto dotačním

programu
podpořeno 123 preventivních
projektů
24 měst a obcí kraje včetně podpory
projektů samotného Ústeckého kraje.
Rozděleno bylo celkem 14,227 mil. Kč.

Ochrana seniorů a dalších ohrožených skupin obyvatel
Projekt vychází z priorit, které byly nastaveny Strategií prevence kriminality na území
Ústeckého kraje na období 2009
– 2011. Obdobný projekt byl realizován již v roce 2010 a z důvodu
velkého ohlasu u veřejnosti (laické i odborné) byl uskutečněn

Jak na dluhy s Poradnou při ﬁnanční tísni
Z

ačátkem tohoto roku se
v médiích objevilo několik
článků o exekutorech a vymáhacích společnostech ve spojení s příliš vysokými náklady na
vymáhání stokorunových dluhů, z nichž se najednou stanou
tisíce... Tyto články a debaty
vzedmuly vlnu nespokojenosti mezi občany. Každá mince
má však dvě strany. V nemálo případech, pokud by občan
znal svá práva, nemuselo by
k takovému průběhu vymáhání vůbec dojít. Je důležité
znát nejen procesní prostředky
obrany, ale také je umět správně použít.
• Rozsudek – lhůta na odvolání je 15 dnů od doručení
rozhodnutí.

• Platební rozkaz, elektronický platební rozkaz – odpor se podává do 15 dnů od

doručení a do 30 dnů ode dne
podání odporu je nutné odpor odůvodnit.
• Směnečný platební rozkaz – námitky se podávají do 3 dnů, a ve stejné lhůtě se musí odůvodnit, musíte
v nich uvést vše, co proti směnečnému platebnímu rozkazu namítáte – jedná se o tzv.
koncentraci námitek. Ve většině případů občané nepodají námitky správně, proto doporučuji, aby námitky podala
osoba znalá práva.
• Rozhodčí nález – do doby určené rozhodcem máte právo vyjádřit se k žalobcem podanému
návrhu. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, tzn, že proti rozhodčímu nálezu není možnost
podat opravný prostředek, nemáte možnost odvolání. Do tří
měsíců od doručení nálezu lze

podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Je však obtížné se
zrušení domoci. Doporučuji
smlouvy s rozhodčími doložkami vůbec neuzavírat.
Čeho se výše uvedenými prostředky domáhat?
1. Námitka promlčení – právo
věřitele na soudní ochranu
může být promlčeno. Obecná
promlčecí lhůta podle občanského zákoníku činí 3 roky
a podle obchodního zákoníku 4 roky od doby, kdy právo
mohlo být poprvé uplatněno
u soudu. Nemálo pohledávek
věřitelů je promlčeno!
2. Protiprávní úroky z prodlení – věřitelé často v rozporu
se zákonem uplatňují smluvní úroky z prodlení, ačkoli
je jednou ze stran smluvního vztahu nepodnikatel. Ke

dni 7. 2. 2012 je zákonný úrok
z prodlení ve výši 7,75% p.a.

více ﬁnančních prostředků na
nákladech řízení.

3. Smluvní pokuta – pokud je
smluvní pokuta nepřiměřeně
vysoká, můžete namítat, že
odporuje dobrým mravům.

V exekučním řízení můžete
využít námitku promlčení práva na vymožení pohledávky,
promlčecí doba je v tomto případě 10letá. Též námitku neoprávněných či neoprávněně vysokých nákladů exekutora.

4. Náklady řízení – máte právo bránit se proti neoprávněně vysokým nákladům řízení (výše nákladů jsou určeny
vyhláškami).
5. Pohledávka byla v minulosti zcela uhrazena – tuto
skutečnost doložte. Nemáteli doklad a hradili jste bankovním převodem, požádejte
banku o kopii výpisu z účtu.

Otázka Díky neuhrazené pokutě za jízdu na černo, poštou
jsem obdržela dopis od exekutora, že mám uhradit necelých
8000 Kč. Hned druhý den jsem
dluh dobrovolně uhradila k rukám exekutora a ten si vyčíslil
odměnu na 3000 Kč a další náklady na 3500 Kč. Je to možné?

Upozorňuji, že pokud je žalobní
návrh zcela oprávněný, nemusí
být vhodné se proti němu bránit. V takovém případě by Vás
nedůvodná obrana mohla stát

Odpověď Dle rozhodovací praxe soudů, pokud povinný uhradí dluh dobrovolně
ještě před faktickým provedením exekuce a exekutorovi

v souvislosti s prováděním exekuce nevzniknou žádné náklady, nelze povinnému uložit
náhradu odměny. Dále by exekutor měl vyčíslit náhradu hotových výdajů nikoli paušální
částkou ve výši 3500,-Kč, ale
pouze na základě prokazatelných výdajů. Proto podejte námitky proti výši exekutorské
odměny a náhradě hotových
výdajů do 8 dnů od doručení
příkazu k rukám exekutora.
Jestliže si sami nedokážete poradit, můžete se obrátit na naší Poradnu, např.
využitím emailové adresy usti@ﬁnancnitisen.cz
nebo pondělní bezplatné
linky 800 722 722.

Kateřina Rothová, poradce
Poradny při ﬁnanční tísni o.p.s.,
Dlouhá 15 (budova B krajského
úřadu), 400 01 Ústí nad Labem,
Tel: 411 135 200,
rothova@ﬁnancnitisen.cz.
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Ministerstvo ohrožuje léčbu onkologických pacientů
Pokračování ze str. 1
Protože se vládě nedaří zničit
Krajskou zdravotní kritikou nákupů nezbytných přístrojů za
přispění Evropské unie, našla
si zástupný problém. Na to ale
mohou doplatit pouze občané
Ústeckého kraje,“ říká hejtmanka Jana Vaňhová.
K zachování onkologické léčby se představitelé Ústeckého
kraje a Krajské zdravotní, a.s.,
sešli s ministrem zdravotnictví.
“Zatím jsme nedospěli k závěru, ale pan ministr Heger slíbil

další jednání o jediném komplexním onkologickém centru
v Ústeckém kraji. Věřím, že tento příslib a prošetření celé záležitosti skončí ponecháním statusu, který umožní pacientům
z našeho kraje stejný rozsah
zdravotní péče, jaký se dostává občanům v ostatních regionech,” uvedla Jana Vaňhová,
hejtmanka Ústeckého kraje,
v reakci na setkání s ministrem
Hegerem.
„Záměr ministerstva zdravotnictví je pro mě šokující
a jasně namířený proti našim

pacientům. Doporučení, abychom předali pacienty s biologickou léčbou onkocentrům
v ostatním krajích a v Praze
mi přijde jako naprostá nehoráznost a projev neúcty
a nezájmu o těžce postižené
pacienty s rakovinou nejen
z Ústeckého kraje. Se záměrem ministerstva nesouhlasíme a budeme se proti snaze
o odnětí statusu bránit všemi
dostupnými prostředky,“ uvedl Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské
zdravotní, a. s., a dodává: „Je

paradoxní, že jeden z onkologicky nejpostiženějších krajů
v České republice by měl podle záměrů Ministerstva zdravotnictví České republiky přijít
o onkologické centrum.“
Na stranu Krajské zdravotní
a zachování statusu komplexního onkologického centra se
postavily též rady statutárních měst Chomutova a Mostu
a Zastupitelstvo Ústeckého
kraje. Ministerská kontrola
v KOCE v Masarykově nemocnici se uskuteční počátkem
března.
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Boj o zdravotní ústav
pokračuje

N

a základě návrhu ministerstva zdravotnictví rozhodli na podzim poslanci
formou zákonné úpravy o sloučení čtrnácti zravotních ústavů do dvou. Podle této úpravy
měly být zachovány pouze dva
zdravotní ústavy, a to se sídlem
v Praze a v Ostravě. „Zkušený
odborný personál, kvalitní přístrojové vybavení a dobré výsledky hospodaření ústeckého zdravotního ústavu byly asi

trnem v oku ministerstvu zdravotnictví,“ říká hejtmanka Jana
Vaňhová. „Senát vrátil sněmovně návrh zákona o rušení zdravotního ústavu v Ústí
nad Labem a doufám, že zvítězí zdravý rozum,“ dodává hejtmanka. Ústecký kraj spolupracoval například se zdravotním
ústavem při analýze vlivu dopravní zátěže na objízdných
trasách nedokončené dálnice
D8 na zdraví obyvatel.

Jsme ostře proti rušení kojeneckých ústavů
„Nikdo nepopírá“, řekla nám
při své návštěvě mosteckého
zařízení hejtmanka Vaňhová,
„že děti musejí nebo měly by vyrůstat v rodině, kde je jim nejlépe, ale když rodina není a zájem o výchovu dětí už vůbec
ne, jsou tu kojenecké ústavy.“

k náhradním rodinám, k adopci, k pečovatelům. Ty méně
šťastné po Mostu „pokračují“
třeba v dětských domovech, ty
nejšťastnější najdou náhradní
rodiče v cizině, hlavně té nejvyspělejší, na severu Evropy,
kde nehraje roli původ nebo

Hejtmance prošlo náručí několik zdejších dětí, třeba i tříměsíční Kačenka…
Jedna z mnoha „tet“ v mosteckém zařízení – pracovnice Marie Kozlíková s malými svěřenci

K

ojenecké ústavy Ústeckého
kraje, příspěvková organizace. To je oﬁciální název zařízení v Mostě, i když ono množné
číslo de facto neplatí, pracoviště
v Rumburku a Teplicích už neexistují a tak novorozenci a kojenci a batolata, tedy děti od 0 –
3 roků věku, jsou nyní v našem
kraji už jenom pod mosteckým
Hněvínem. Povinnost starat se
o ty nejmenší, děti odložené
(třeba i do babyboxů), nechtěné a děti nemilované, přeneslo

Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR na kraj před osmi lety…
a do dneška se už neuskutečnila žádná další natož pro budoucnost dětí prospěšná komunikace. Jenom záměr v celé
zemi „kojeňátky“ zrušit. Bez
náhrady a pokud možno hned,
nebo zítra, nejpozději tedy do
roku 2014... Tedy i ten náš, mostecký. Ústecký kraj se s tím nehodlá smířit, ty děti z Mostu
o sebe samotné bojovat nebudou, a tak nastupujeme my.

Strategii dalšího postupu při komunikaci (a pravděpodobným „soubojem pro dobro věci“)
s ministerstvem práce a sociálních věcí projednali hejtmanka Jana Vaňhová, ředitelka
„kojeňáků“ Milada Šilhová a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví krajského
úřadu Petr Severa
Připravují těm nejmenším odvrženým vstup do lepšího života,

barva pleti. Jak řekla hejtmance ředitelka „ústavů“ Milada

Šilhová, od roku 2000 odešlo
k náhradním maminkám a tatínkům do zahraničí 120 dětí.
S řadou z nich je dnes ústav
v kontaktu a všichni tu dobře
vědí, že jsou v cizině šťastné.
Umějí tři řeči, jsou z nich sebevědomí a ctižádostiví světoobčané a každé dítě je chce mít
za kamarády. A přitom nejsou
většinou z majoritního etnika,
jak u nás říkáme…
Od začátku roku přijali do
Kojeneckých ústavů v Mostě
několik dalších dětí a jiní
mrňouskové naopak získali

šanci vyrůstat u pěstounů
nebo v náhradních rodinách
u adoptivních rodičů. Jednou
přijde doba, až budeme normální, spořádaná a vyspělá
společnost, že kojenecké ústavy nebudou. Ale ta doba prostě nepřišla, proto budeme
o zachování Kojeneckých ústavů bojovat. Oslovujeme pana
premiéra, ministra Drábka,
poslance parlamentu zvolené v Ústeckém kraji i předsedy poslaneckých klubů s výzvou: NERUŠTE KOJENECKÉ
ÚSTAVY!

Nová screeningová mamograﬁe
Z

a účasti hejtmanky Jany
Vaňhové, Jana Mareše,
primátora
Chomutova,
Radka Scherfera, předsedy
představenstva Krajské zdravotní, a. s. a dalších účastníků, byl nedávno v mamografickém centru chomutovské
nemocnice představen nový
digitální mamograf, který
zlepší parametry pracoviště, zajišťujícího preventivní vyšetření ženského prsu

pro širokou spádovou oblast
Ústeckého kraje. Centrum
ročně provede na 13 tisíc vyšetření a odhalí v průměru přes 400 onemocnění
zhoubnými novotvary prsu.
Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení
prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla také lacinější) a přitom
účinnější léčby. Dnes existují rozsáhlé vědecké důkazy

pro účinnost screeningových
programů rakoviny děložního čípku, rakoviny tlustého
střeva a konečníku a rakoviny prsu. Screeningová mamografie je hrazená ze zdravotního pojištění u žen nad
45 let, u kterých se doporučuje vyšetření ve dvouletém intervalu. U žen, které
nesplňují kritéria (např. věkem nebo intervalem od posledního
mamografického

vyšetření, ale mají věk vyšší než 40 let včetně), lze provést preventivní vyšetření za
úhradu.
Mamografické
centrum
Radiodiagnostického oddělení Krajské zdravotní a. s. Nemocnice Chomutov, o. z.
vyšetří ročně přes 10 tisíc pacientek v rámci screeningové
mamografie a přes dva tisíce
pacientek projde diagnostickou mamografií. (jv)

Ústecký a Karlovarský kraj na společné cestě k UNESCU

Jana Ryšánková, radní Ústeckého kraje
mj. pro oblast památkové péče

H

ornická kulturní krajina
Krušnohoří se opět přiblížila k zápisu na prestižní Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví. Leden byl ve znamení několika jednání, jejichž cílem byla příprava nominační

dokumentace Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří.
Po úspěšném dokončení pilotních studií, mapujících potenciál montánních památek,
bylo vybráno šest statků, které
byly 9. 1. 2012 předloženy k posouzení odbornému grémiu generální ředitelky Národního památkového ústavu. Grémium
podpořilo závěry studií a výběr
statků, Ústecký kraj tak bude
reprezentovat historické hornické město Krupka se štolou
Starý Martin a vrch Mědník,
unikátně dochovaná krajina
formovaná těžbou a zpracováním rud po dobu téměř sedmi
století. Karlovarský kraj nominuje historické hornické město
Jáchymov, město Horní Blatná
s Blatenským vodním příkopem, sejpoviště u Božího Daru
a důl Mauritius v Hřebečné.
„V polovině ledna byla hejtmany obou krajů odeslána žádost

o zápis na předběžný, tzv. indikativní seznam, na Ministerstvo
kultury České republiky. Z ministerstva potom žádost putuje do
Paříže“, říká Jana Ryšánková,
radní pro kulturu a památkovou péči. „Nyní čekáme na zprávy z Paříže, zda náš projekt byl
zařazen do tzv. indikativního seznamu.“ Po oﬁciálním potvrzení žádosti a zápisu na indikativní seznam bude v průběhu
roku 2012, ve spolupráci se saskými partnery, zpracována
společná sériová přeshraniční nominační dokumentace
představující Hornickou kulturní krajinu Krušnohoří obou
stran hranice České republiky
a Svobodného státu Sasko, které
nominuje další 43 montánních
památek. Hornickou kulturní
krajinu Krušnohoří tak reprezentuje série několika desítek
pečlivě vybraných unikátních
lokalit, které zahrnují historicky

nejvýznamnější krajinné celky
odkazující na montánní minulost Krušných hor.

MUDr. Dagmar Kollertová, primářka radiodiagnostického oddělení, ve speciální místnosti
se zařízeními digitálního mamografu

konala pracovní schůzka českých projektových partnerů, na
které se sešly radní pro kulturu
z obou krajů. Ústecká radní Jana
Ryšánková a karlovarská radní

V následujících měsících dojde k ustanovení mezikrajské
pracovní skupiny, která zaštítí
všechny aktivity spojené s nominačním procesem.

Eva Valjentová prodiskutovaly organizační zajištění zpracování podkladů nominační dokumentace a zajištění následné
správy a péče o nominovaný
sériový statek. Oba kraje společně připraví smlouvu o spolupráci, která bude uzavřena
mezi kraji a dotčenými obcemi.

Ústecký kraj je hlavním koordinátorem české části projektu
a podílí se na něm prostřednictvím Programu Cíl 3/Ziel 3 na
podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem
Sasko 2007 – 2013, ﬁnancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Štola Starý Martin v Krupce. Autor: F. Minařík
Jedno z přípravných jednání
o společné nominační strategii proběhlo za účasti českých
a saských zástupců ve Freibergu
19. ledna letošního roku, kde
byl připraven harmonogram
společného postupu v přípravě
dokumentace. Poté se 30. ledna v Oblastním muzeu v Mostě

Ústecký kraj
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Svatba na zámku? V Jimlíně to není problém! FOTOKVÍZ
V
V
ybrat si místo pro svatební obřad, které odpovídá
představám snoubenců, patří
k nejdůležitějším rozhodnutím
při plánování svatby. Možností
je v Ústeckém kraji celá řada,
ale kdo by chtěl něco speciálního, může zvolit zámek Nový
Hrad v Jimlíně. Ten nabízí kromě
unikátních prostor i další služby, které mohou významný den
snoubencům ještě více zpříjemnit. Nejdříve je ale nutné zamluvit si termín. „První termín svateb
na zámku v Jimlíně je v roce 2012
určen na 21. dubna a pokračuje se
až do září, kdy samozřejmě nejvíce termínů nabízíme budoucím

manželům v červnu, červenci
a srpnu,“ řekla hejtmanka Jana
Vaňhová, která na jimlínský zámek nedá dopustit. Zámek je jediným, který má Ústecký kraj ve

své správě. Pokud si zájemci nevyberou z vypsaných termínů,
je možné zajistit mimořádný termín, a to po domluvě s matrikou
v Hřivicích a se správou zámku.
V jeho čele stojí od 1. ledna nový
ředitel – Josef Kabát: „Pokud se
snoubenci rozhodnou pro konání svatebního obřadu na Jimlíně,
mohou se domluvit se správou zámku na prohlídce svatebních prostor, tedy kaple sv. Josefa
a svatebních salónků. Termíny
se nám postupně zaplňují, v tuto
chvíli už máme naplánováno
více než pět svatebních obřadů.“ Zámek Nový Hrad v Jimlíně
u Loun je barokně přestavěným

gotickým hradem. „Jako takový
nabízí krásnou architekturu a romantickou atmosféru pro pořádání svatebních obřadů. Od letošní
sezony navíc nabízíme novomanželům možnost pronájmu svatebních apartmánů v zámeckém
penzionu. Pro pořádání svatební
hostiny je možno využít prostory
prvního nádvoří,“ doplnil ředitel zámku. Pronájem svatebních
prostor a zámecké kaple vyjde
na 5 tisíc korun. V zámecké kapli je 22 míst k sezení a až 30 míst
ke stání. Více informací a potřebné kontakty jsou k dispozici na
webových stránkách http://jimlin.kr-ustecky.cz.

Patnáct medailí z olympiády dětí a mládeže

N

a přelomu ledna a února
se v Ostravě, Poustevnách,
Bílé a v Trojanovicích
v Moravskoslezském kraji uskutečnily Hry zimní olympiády
dětí a mládeže ČR. Už pátého
ročníku se zúčastnilo 1025 mladých sportovců ze všech krajů
země a byli mezi nimi i talentovaní reprezentanti z Ústeckého
kraje. Sedmasedmdesát mladých olympioniků doprovázelo
sedmnáct trenérů a organizačně se na celé akci podílel odbor
školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu. Ústecký kraj

věnoval na tuto reprezentační
akci 740 tisíc korun; na jednotné oblečení, dopravu, ubytování a další potřebné a účelné
náklady.
Mladí sportovci
soutěžili o medaile v alpském i klasickém lyžování,
v biatlonu, snowboardu,
krasobruslení, ledním
hokeji, rychlobruslení a také
se zapojili do šachového turnaje a kulturní soutěže, jíž

byly disko tance. Vynechali
jsme jenom skoky na lyžích a severskou
kombinaci. Snad
příště…
Děti a mládež,
tedy reprezentanti Ústeckého kraje,
obsadili v konečném pořadí sedmé místo ze 14 krajů, když vybojovali
pět zlatých, sedm
stříbrných a tři bronzové medaile a spolu s dalšími bodovanými umístěními získali 94

bodů. Zlaté medaile si přivezli lyžař Jan Straka (Chomutov,
obří slalom), rychlobruslař
Martin Strunz (Kadaň, disciplína 500 metrů), snowboardista
Rostislav Babáček (Klášterec
n. O., obří slalom), rychlobruslařka Martina Mašková (Ústí
n. L., 333 m) a kolektiv sedmi dívek z Chomutova za vystoupení malé disko skupiny.
Dodejme ještě, že suverénním
vítězem Her V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012 se
stal Liberecký kraj se 192 body
a 31 medailemi.

Tady se hraje „člověče“!
V

neděli 5. února v rámci Dnů her Saského
Švýcarska nazvaných „Tady se
hraje“ proběhl v Informačním
středisku
Národního
parku Saské Švýcarsko v Bad
Schandau zahajovací beneﬁční turnaj, tentokrát ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“.
Nad celou akcí převzal záštitu poslanec německého spolkového sněmu Klaus Brähmig.

ASUS, Dell,
Ur, hu

Prvek ze
skupiny
halogenů

Respektive
(zkr.)

Evropský
parlament
mládeže

Za českou stranu pozvání přijal mimo jiných také radní
Ústeckého kraje Radek Vonka,
za německou stranu si přišel
zahrát i zmíněný Kl. Brähmig.
Dětské týmy tvořili žáci děčínského gymnázia, gymnázia Friedricha Schillera v Pirně
a základních škol v tomto saském městě. Hlavním posláním turnaje bylo podpořit čtyři obecně prospěšná zařízení

Chemická
značka
kryptonu

Začátek
existence

Ženské
křestní
jméno

SEVEROČESKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V LITOMĚŘICÍCH

se stal tým vedený Radkem
Vonkou, který vítěznou cenu
her osobně předal zástupcům
Dobrovolnického centra v Ústí
nad Labem. -pl-

Zpravodajský Ludolfovo
program
číslo

Hrací karty

Země
narození
Evropská
měna

Pláč

Typ cihly
(stav. zkr.)

Výrobce
počítačů

1. díl tajenky Ruská řeka

2. díl tajenky

Základní
číslovka

Skupenství
látek
Největší země
světa

Pokud (slov.)
Přeměněná
hornina

Tři (slov.)

Iniciály
hudebníka
Pavlíčka

Pozdrav
Bakalář
Původce
díla

Svítidla

Náboj
brokovnice

Střelná zbraň

Tatranská
jezera

Mrak

Typ tkáně

Pevná látka

Biblické
město

Předložka

Město
v Thajsku

Dokonce

Strojní části
vozidel

Inic. politika
Zaorálka
Jelenovitý
savec

Snížený tón

Souborový
formát

Městská
knihovna
(zkr.)

Domácky
Leopold

Předložka

Inic. spis.
Basse

Ukazovací
zájmeno
Plochá
pokrývka
hlavy

Výběžek ze Chemická
značka
zadní části
titania
těla živočichů

Postranní
část
Domácky
Lukáš

Kyselina
(angl.)

Římsky 6

Spojka

Horní část
stébla
s obilkami

Evropan

3. díl tajenky

Also known
as (zkr.)

Orgán kolem
ústního
otvoru

Vydání (angl.
zkr.)

Ulice (italsky)
Stovky

Papoušek

Open Software Lic.

Public
relations

Příbytek včel

Liberecké
automobilové
závody

Medikament
Inic. herce
Lipského
Chem. zn.
uhlíku

Ostrý přízvuk

Ostrava! Ostrava!, do 15. dubna.
Sever Moravy ve srovnání uměleckých kolekcí z druhé poloviny
20. století.

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ
KNIHOVNA ÚSTÍ NAD LABEM

P

Vpředu
(opak)
Vchod
(hovorově)

Malá bota

Hudební
nástroj

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

OBLASTNÍ MUZEUM V DĚČÍNĚ
Mistři české malby, od 28. 3.
do konce října. Výstava výtvarných děl z majetku České spořitelny. Otec a dcera, od 7. 3. do
10. 5. Život a dílo lužickosrbských umělců Bjarnata Krawce
a Hanky Krawcec.

OBLASTNÍ MUZEUM
V CHOMUTOVĚ
Zničené kostely severních
Čech 1945-1989, do 14. dubna
(radnice). Velký celostátní projekt o kulturní devastaci uvedených let.

KŘÍŽOVKA O CENY

Výrobce
počítačů

Popěvek

Solmizační
slabika

Kouzlo starých stromů, do 20.
května. Velkoplošné fotograﬁe a popisy památných stromů
Česka.

Bečka

Rododendron

Osobní
zájmeno
Neurčité
zájmeno

OBLASTNÍ MUZEUM
V LOUNECH

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ
V ROUDNICI 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

Předložka
Popravčí

4. díl tajenky

Zásah

Kus ledu

Neidentiﬁkovaný létající
předmět

před oddělením anglické literatury v ul. W. Churchilla 3 - vstup
volný). Výstavní kolekce k MFF
Jeden svět v Ústí nad Labem,
do 2. dubna (Velká Hradební 49).

OBLASTNÍ MUZEUM
V LITOMĚŘICÍCH

Tango sklo – proměny barevných kontrastů, do 4. března
(výstavní místnosti). Unikátní
přehlídka skla, inspirovaná temperamentním tancem. Velikonoční
výstava, do 15. dubna.

Kotouč
Planeta slun.
soust.

Gotická desková malba v severozápadních a severních
Čechách, do 10. května. Ucelený
soubor gotické deskové malby z let
1340 až 1550 ze severozápadních
a severních Čech. Marie Krůtová
a Václav Syrový – dvě polohy naivního umění, do 8. dubna.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
V TEPLICÍCH

Dánská
koruna
(mezinárodní
zkr.)
Domácky
Eduard

Nápoj

Italský neurč.
člen
Dlouhá cesta
(angl.)

barev se v některých částech
dochovaly dodnes – proto je
zvolena také ne zcela obvyklá ochrana reliéfu malou stříškou chránící jej alespoň zčásti
před nepříznivými povětrnostními vlivy. Na restaurování reliéfu byla vlastníku – obci –
poskytnuta dotace z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011 ve výši 50 tis.
Kč, celkové náklady přesáhly 77 tis. Kč. Víte, ve které obci
se tato kulturní památka nachází? Správné odpovědi posílejte do středy 14. března na:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 48, 400 02
Ústí n. L. nebo e-mailem na
t i c h a . a @ k r - u s t e c k y.c z .
Heslo: Fotokvíz. Nezapomeňte
i do mailu napsat svou adresu
pro případné zaslání výhry.

KULTURNÍ POZVÁNKY

v příhraniční oblasti. Hrálo se pro
sociální
zařízení Azylový dům
pro muže a matky
s dětmi v Děčíně,
Träger der Freien
Jugendhilfe v Gohrisch, pro
Dobrovolnické centrum v Ústí
nad Labem a Kindergesstätte
am Stadtpark v Heidenau.
Celkovým vítězem turnaje

Anglický Úzká pevná
neurčitý člen
textílie

lednu byl ve Fotokvízu
kostel Božího spasitele
v Podbořanech (na malém snímečku). Z došlých emailů a dopisů
jsme
vylosovali tři výherkyně dárků: Helenu
Paraskovou
z Děčína, Lucii Jagrikovou
a Boženu Exnerovou, obě
z Podbořan.
Dnes nabízíme malebné
umělecké dílo provedené dosti neobvykle jako reliéf do
skalní stěny poblíž cesty jedné z obcí v severní části našeho
kraje. Barokní reliéf zobrazuje
výjev korunování Panny Marie
Kristem Spasitelem a Bohem
Otcem za přítomnosti andělů.
V minulosti byl reliéf dokonce polychromovaný a zbytky

Maďarská
Bývalá SPZ
internetová
Ostravy
doména

rvní křížovka roku 2012 našich
krajských novin v sobě ukrývala tuto tajenku: V kolika kategoriích bude udělována Cena
hejtmanky (?) Do losování o pěkné věcné ceny jsme zařadili všechny, kteří odpověděli, že těch kategorií bude pět. Psalo se o tom
v článku, který vyzýval občany,
aby nominovali budoucí laureáty
zmíněné ceny. Dnešní křížovka…
vlastně ne, ještě ti výherci: Hana
Herejková ze Šluknova, Jindřich
Kulhánek z Mostu, Vlasta
Chaloupková z Roudnice n. L.,
Kamil Kříž z Ústí n. L.- Střekova

a Marie Richterová z Loun. Všem
blahopřejeme! Dnešní 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“ posílejte tak,
aby nám byly doručeny nejpozději do středy 14. března na adresu: Krajský úřad Ústeckého
kraje, odd. tiskových informací, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí n. L., elektronicky na
s eb e s t a . z @ k r - u s t e c k y.c z .
Uveďte heslo „Křížovka“; i v mailech uvádějte plnou adresu!
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